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Dar vienas kaltinimas
Tarptautinė amnestijos organizacija 

„Amnesty International“, kurios centras 
yra Londone, šiomis dienomis paskelbė 
pranešimą, kurį plačiai aprašė visi didie
ji anglų laikraščiai. Pranešime — ataskai
toje kalbama apie sovietų kalėjimus ir 
darbo stovyklas, ir kaip Sov. Sąjungoje 
yra laužomi įstatymai bei tarptautiniai 
Įsipareigojimai, liečią suimtuosius. Pati 
ataskaita yra kruopštaus tyrinėjimo re
zultatas, ir ji atspausdinta 150 psl. kny
gelėje, kuri yra išleista anglų, olandų, vo
kiečių, prancūzų ir švedų kalbomis. Ang
liškai ji pavadinta „Prisoners of Conscien
ce in the USSR, their treatment and con
ditions“.

Prieš spausdinant tą ataskaitą, ji buvo 
pasiųsta į Maskvą Sovietų teisininkų są
jungos pirm. Smirnovui, kurio storžieviš
kas atsakymas yra Įterptas knygelėje.

Amnesty International buvo Įsteigtas 
1961 metais. Jo tikslas — daboti, kad Pa
saulinė Žmogaus Teisių Deklaracija būtų 
Įgyvendinta visame pasaulyje. Siekdama 
to tikslo, ši organizacija deda pastangas 
visuose kraštuose išlaisvinti politinius ka
linius, ir teikti jiems bei jų šeimoms pa
galbą. Ji taip pat kovoja prieš mirties 
bausmę, kankinimus ir nežmonišką elgesį 
su suimtaisiais ar tais, kurie yra perse
kiojami dėl jų įsitikinimų, tautybės, ar 
kalbos, su sąlyga, kad šie pastarieji ne
naudojo smurto priemonių.

Amnesty International yra nepolitinė, 
nepartinė ir ne valdžios organizacija. Bet 
ji turi patariamąjį statusą prie JTO, 
Unesco ir Europos Tarybos. Jos veikla yra 
finansuojama per skyrius, kurie yra 
Įsteigti 31 valstybėje, ir iš nario mokes
čio, surenkamo iš 70 tūkst. narių, gyve
nančių 65 kraštuose.

Amnesty International siunčia delega
cijas Į tuos kraštus, kur esama suimtųjų 
dėl sąžinės laisvės suvaržymo, ir kreipia
si į tų kraštų vyriausybes bei dalyvauja 
teismo procesuose, kur tik Įmanoma.

Organizacijos pirmininku yra Dirk
Boerner (Vokietija), o gen. sekretoriumi 
— Martin Eonais (D. Britanija). Patro
nais yra pasaulinio garso asmenybės, kaip 
Canterbury Arkivyskupas, Žmogaus Tei
sių Tarptautinės Lygos pirm. Roger Bald
win, prof. Salvador de Madariaga, Yehu
di Menuhin ir kt.

Šalia tiesioginės intervencijos dėl suim
tųjų, Amnesty International taip pat sklei
džia informacijas apie Žmogaus Teisių 
Deklaracijos nuostatų laužymą kai ku
riuose kraštuose. Kaip pavyzdį galima nu
rodyti aukščiau minėtą knygelę ir visą ei
lę kitų, išleistų anksčiau. Be to, A. I. lei
džia žmogaus Teisių Sąjūdžio Sov. Sąjun
goje „samizdat“ leidinio „Chronika Te- 
kuščich Sobytij“ vertimą į anglų kalbą: 
„A Chronicle of Current Events“. Tas ru
sų pogrindžio leidinys pradėjo eiti 1968 
metais. Nuo 1971 m. Amnesty Internatio
nal leidžia jo vertimą į anglų kalbą (nuo 
Nr. 16), žurnalo pavidale. Paskutinis jo 
numeris (28-31), kuris apima laikotarpį 
nuo 1972 iki 1974 metų, išėjo šiais metais.

Informacijos apie įvykius Lietuvoje yra 
paimtos iš pačių rusų disidentų šaltinių 
ir iš L. K. iB. Kronikų. Paskutiniame ang
lų leidinyje yra rašoma apie tautinį ir re
liginį persekiojimą mūsų tėvynėje, ir taip 
pat apie lietuvius, kurie buvo tardomi ar 
nuteisti. Perižūrėjus pavardžių rodyklę, 
galima suskaičiuoti nukentėjusių lietuvių 
per pastaruosius du metus — ne mažiau 
šimto. Tad vien tik Lietuvoje per du metu 
sovietų valdžia nusižengė ne mažiau 100 
kartų, sulaužiusi JTO priimtą Pasaulinę 
Žmogaus Teisių Deklaraciją.

„A Chronicle of Current Events'" rašo, 
kad 1973 m. trys studentai buvo pašalinti 
iš Vilniaus universiteto už tai. kad padė
jo gėlių vainiką prie D. L. K. Vytauto pa
minklo Perlojoje. Liet, komunistų parti
jos Centro komiteto nuomone, padėjimas 
gėlių prie „feodalų valdovo ir grobiko" 
paminklo yra nesuderinamas su sovietų 
žmogaus patriotizmo principais.

Tais pat metais keli jaunuoliai buvo 
tardomi Šiauliuose ryšium su kryžiaus pa
statymu ant „Kryžių kalnelio" Mešku- 
čiuose. Vienas iš tų jaunuolių buvo paša
lintas iš muzikos mokyklos.

1973 m. gruodžio mėn. prokuratūra už
vedė bylą prieš 3 lietuvius, kurie platinę 
„reakcionierių“ literatūrą ir t. t.

Anglų spauda rašė, kad Sov. Sąjungoje 
šiuo metu yra 10 tūkst. politinių kalinių. 
Tiksliai negalima jų suskaičiuoti, tačiau 
atrodo, kad vien tik lietuvių yra daugiau. 
Tūkstančiams dar neleista grįžti iš Sibi
ro, o kiek jų yra kalėjimuose bei darbo 
stovyklose? Apie kai kuriuos pasakojo Si
mas Kudirka ir kiti išsilaisvinę iš sovietų 
pragaro. Reikėtų juos registruoti ir jų pa
vardes pranešti Amnesty Internacionalui: 
53, Theobald's Road, London, WC1. 8SP.
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VIETOJ ATLYDŽIO — KARAS
Tuo tarpu, kai diplomatai kalba apie 

„Helsinkio dvasią", karo ekspertai siun
čia moderniškiausius ginklus ir lėktuvus 
Į naujai susikūrusią Angolos valstybę 
Afrikoje. Sovietai siunčia žmones ir kari
nę pagalbą, norėdami įsistiprinti Rytų Af
rikoje. Amerika, Angolos kaimynų (Ugan
da, Zaire ii' kt.) ir Kinijos padedama, mu
ša sovietus lauk. Toji abipusė parama pa
sidarė visiškai vieša paslaptis, nors pvz. 
sovietinėje spaudoje dar vis neminima, 
kad Mig lėktuvus valdo rusų lakūnai. Ten 
vis dar tebelinksniuojama „detentė“, nors 
karas eina...

KALBOS APIE KREMLIAUS KRIZĘ
Spaudoje pasirodė žinių, kad Politbiu- 

ras nesutaria dėl užsienio politikos. Esąs 
pavojus, kad vasario 24 d. numatytas par
tijos kongresas-galįs būti atidėtas.

Gynybos -ministras Grečko ir KGB vir
šininkas Andropovas nepritaria L. Brežne
vo atlydžio politikai, kuri turėjo būti pri
imta ir patvirtinta kongrese. Esą labai 
maža vilčių, kad Brežnevas ir po kongre
so liktų partijos vadu. Jis kaltinamas ne
sugebėjęs sušaukti Europos komunistų 
partijų konferencijos, nepajėgęs susitarti 
su Vašingtonu dėl vadinamosos detėntės 
politikos pagrindų ir neugebėjęs pakelti 
Sov. Sąjungos žemės ūkio našumo.

.NESULAUKĖ ATSAKYMO
Buvęs Royal College of Psychiatry pir

mininkas dr. H. Dicks buvo parašęs laiš
ką sovietų Psichiatrijos Instituto direkto
riui A. V. Snežnevskiui laišką, priminda
mas jam, kad sovietai vartoja panašius į 
nacių metodus politiniams kaliniams 
bausti. I psichiatrines ligonines esą už
daryti žinomi mokslininkai — disidentai 
Semijon, Gluzman, Pliuše ir kt. Nesulau
kęs iš Maskvos jokio atsakymo, dr. H. 
Dicks paskelbė viešai savo laiško turinį.

NAUJA KNYGA APIE KATYNĄ
Louis Fitz Gibbon parašė trečią knygą 

apie Katyną, pavadintą „Unpitied and Un
known: Katyn. Bologorye, Dergachi“ (Iš
leido Bachman & Turner"). Šitoje knygo
je autorius įrodo, kad be Katyno miške 
nužudytųjų 4.250 lenkų armijos karinin
kų, dar 10.000 buvo nužudyta Bologoje ir 
Dergači vietovėse. Nors iki šiol dar nebu
vo suorganizuotas tarptautinis tribunolas 
Katyno žudynėms ištirti, bet autorius, pa
siremdamas dokumentais ir liudininkų 
parodymais, kaip ir ankstyvesnėse savo 
knygose, kaltę meta Stalinui.

Recenzuodamas šią knygą „East —West 
Digest“ (Nr. 21) redaktorius savo veda
majame rašo: „Priežastis yra labai pa
prasta. Stalinas norėjo visiškai sunaikinti 
prieškarinės Lenkijos valdžios sistemą ir 
po karo pakeisti ją komunistiška. Likvi
davimas karininkų ir profesionalų žymiai 
palengvintų šį darbą, nes nebebūtų 
prieškomunistinių vadų. Katynas buvo ne 
vienintelis toks atsitikimas. Panašios žu
dynės po karo vyko Baltijos valstybėse, 
Ukrainoje ir Jugoslavijoje. Stalinas buvo 
pasiūlęs Churchiliui, kad dešimtys tūks
tančių Vokietijos karininkų būti} sušau
dyta.“

PRIEŠPUOLIS
„Pravda“ paskelbė straipsnį, kaltinantį 

vakariečių spaudą už veidmainiavimą. Ja
me sakoma, kad Vakarų spauda net ne
paskelbė Helsinkio deklaracijos pilno 
teksto, tačiau visą laiką puola sovietus už 
jos nesilaikymą. Pakartotinai primena
ma, kad duoti ar neduoti vizą A. Sacha
rovui išvykti į Oslo yra grynai Sovietų 
valdžios vidaus reikalas.

VIENUOLIAI SOV. SĄJUNGOJE
Prof. kun. Michael Bourdeaux, labai 

plačiai pagarsėjęs kovotojas prieš komu
nizmą, paruošė studiją apie Sovietų Są
jungos vienuolius, vienuoles ir vienuoly
nus. šią studiją atspaude ir paskleidė Ra
dio Liberty.

Studijos autorius, pažymėjęs, kad prieš 
bolševikų revoliuciją Rusijoje buvo 1025 
stačiatikių vienuolynai, 1958 m. — 68 vy
ri! ir 84 moterų vienuolynai, o jau 1960 
m. jų skaičius nepaprastai sumažėjo. Bol
ševikų valdžios kova prieš vienuolius 1960 
m. buvo brutaliausia antireliginė kova. 
Nežiūrint to, 1924 m. netoli Odesos buvęs 
įsteigtas moterų vienuolynas. Jis 1934 m. 
oficialiai buvo pripažintas ir dabar tebe
veikia. Čia, kaip ir prie kitų buvusių vie
nuolynų, vienuolės einančios dirbti į kol
chozus arba sovehozus.

Zagorsko vienuolynas yra stačiatikių 
bažnyčios centras — jame yra net trys ku
nigų seminarijos ir siekiama, kad visi 
vyskupai ir kunigai taptų vienuoliais.

Pasinaudodamas Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika, prof. Bourdeaux pabrė
žia, kad be esančių stačiatikių vienuoly
nų, keturi milijonai katalikų neturi nė 
vieno veikiančio vienuolyno Sovietų Są
jungoje. Manoma, kad yra paruoštas ne
mažas skaičius tiek stačiatikių, tiek ka
talikų vienuolių. Tačiau Lietuvoje, kai 
tik patiriama apie kur nors dirbančią vie
nuolę, ji tuoj atleidžiama iš darbo. Mote
rų stačiatikių vienuolių yra Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. (ELTA)

ANGOLOS TEISĖ
Pirmieji Įsakymai, kuriuos išleido nau

jai paskelbtos Angolos komunistinės vy
riausybės teisingumo ministras Diogenes 
IBjoavida. yra šie: 1) Įsteigiami liaudies 
tribunolai, 2) organizuojamos darbo sto
vyklos, 3) kaltinamieji teisiami atsižvel
giant į masių pageidavimus.

LAISVĖS RADIJAS
Radio Liberty, trumpesnėmis arba il-t 

gesnėmis analizėmis-studijomis, apžvelgia 
Sovietų Sąjungos gyvenimo Įvairias sritis, 
o taip pat atskirų tautybių, respublikų bei 
Baltijos valstybių padėtį. Visos apžvalgos 
ruošiamos pagal oficialius šaltinius ir pa
gal pogrindžio leidinius. Spalio 8 d. išleis
ta apžvalga apima Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikas Nos. 17 ir 18. Šios rūšies 
studijos patenka į Įstaigas ir organizaci
jas, studijuojančias sovietinės imperijos 
ir jos užimtų svetimų kraštų gyvenimą.

(ELTA)

RAMBOUILLET DEKLARACIJA
šešių pramoningiausių Vakarų valsty

bių galvos su savo patarėjais buvo susi
rinkę Rambouillet pilyje prie Paryžiaus 
pasaulio ūkio ir pramonės reikalų ap
svarstyti. Čia dalyvavo JAV, D. Britani
jos, Prancūzijos, V. Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos valstybių prezidentai arba mi
nisterial pirmininkai. Spaudos žiniomis, 
jie pasiekę geriausių susitarimo rezulta
tų dėl bendradarbiavimo ekonominėj sri
ty, kokių nebuvo pasiekta per 30 metų. 
Specialiai išleistoje deklaracijoje sakoma, 
kad sutarta kaip įveikti nedarbo, infliaci
jos ir energijos tiekimo problemas.

LANKĖSI BALTIJOS KRAŠTUOSE
„The Christian Science Monitor“ kores

pondentė, Elizabeth Pond, apvažinėjo Bal
tijos valstybių sostines: Vilnių, Taliną, 
Rygą. Paskutinės jos korespondencijos iš 
Vilniaus įdėtos dienraštyje spalio 28 ir 29 
d. d.

Ji kalbėjosi su Vytautu Zenkevičium, 
pasivadinusiu užsienio reikalų viceminis- 
teriu ir, per valdžios vertėją, su Antanu 
Diliu, šv. Petro ir Povilo Katedros Vilniu
je kunigu. Zenkevičius paneigė katalikų 
persekiojimą. Jis pasakęs, kad tokios pro
blemos tarp bažnyčios ir vyriausybės nė
ra ir kad bažnyčia yra atskirta nuo vals
tybės. Tik bažnyčia neturi kištis į mokyk
las ar pasaulietišką veiklą. Kun. Dilys 
kalbėjęs labai santūriai. Jis pasakęs, kad 
divem vyskupam neleidžiama eiti vysku
po pareigų, kad Kauno kunigų seminari
ja, turinti dabar apie 50 klierikų, yra vie
nintelė Sovietų Sąjungoje; ji išleidžia 5-10 
kunigų per metus, šv. Petro ir Povilo Ka
tedra praėjusią vasarą suteikė apie 300 
komunijų jauniems žmonėms kas sekma
dienį. Turėjo apie 100 vedybų, 300 krikštų 
ir 50 laidotuvių per metus. Už visus šiuos 
patarnavimus valdžiai reikia mokėti mo
kesčius. Kun. Dilys velijo nutylėti, kiek 
mokesčių mokama.

Spalio 29 d. dienraštis įdėjo bent du 
straipsnius, įdėdamas ir dvi Vilniaus nuo
traukas. Paklaustas apie Helsinkio nuta
rimus ir humanizmą. Zenkevičius pasa
kęs: „Pirma turi įvykti nusiginklavimas, 
o paskui galima kalbėti apie asmeniškų 
kontaktų išplėtimą“. (ELTA)

KREMLIUS PATENKINTAS

Didžiųjų laikraščių Maskvos korespon
dentai sutaria, kad Kremlius yra labai pa
tenkintas J. Schlesingerio pašalinimu iš 
JAV gynybos ministro pareigi). Maskvoje 
jis buvo laikomas didžiausiu atoslūgio 
priešu, o taip pat buvo baiminamasi dėl jo 
didėjančios įtakos krašto viduje. Žurnalas 
„Ogoniok“ aiškina, kad Schlesingeris bu
vęs tas nelemtas stabdis, trukdęs JAV — 
Sov. Sąjungos kariškuosius susitarimus ir 
kėlęs paniką krašte dėl nuolat didėjančios 
sovietų apsiginklavimo persvaros. JAV 
diplomatiniai sluoksniai jau seniau prana
šavo, kad dr. Kissingerio ir J. Schlesin
gerio bendradarbiavimas pasidarys ne
įmanomas, nes juodu suko priešingomis 
kryptimis. Dabar Kissingeris turės lais
vesnes rankas derybose su sovietais, ir 
bent popierinis susitarimas bus lengviau 
pasiektas.

{Europos parlamente
Lapkričio 13-14 d. Europos parlamentas 

Liuksemburge priėmė rezoliuciją, smer
kiančią Sovietų vyriausybę, kad neleido 
Sacharvovui vykti Į Oslo atsiimti Nobelio 
premijos!

Dėmesio verti kai kurių atstovų pareiš
kimai. Pvz. W. Hamilton, britų darbiečių 
atstovas pasakė:

„Mūsų pareiga yra pasmerkti Sovietų 
Sąjungą už tai, kad ji sulaužė pagrindi
nius žmogaus teisės principus ir tvirtai 
pasisakyti, kad mes be baimės kovojame, 
už tų principų išlaikymą. A. Sacharovo 
veiksmai ir žodžiai su pagarba yra seka
mi ir vertinami visų tų. kurie pripažįsta 
kiekvienam teisę laisvai kalbėti ir net 
kritikuoti. Sovietų Sąunga pavertė nie
kais Helsinkio deklaracijos raidę ir dva
sią, pagrįsdama savo sprendimus netinka
mais argumentais: esą, Sacharovas galįs 
išduoti valstybės paslaptis ryšium su dar
bu atominės energijos srityje, o kritika iš 
svetur, reiškianti kišimąsi į Sov. Sąjun
gos vidaus reikalus ir pažeidžianti Helsin
kio susitarimą.

Nuo pat taikos premijos suteikimo, Sa
charovas buvo puolamas Sovietų spaudo
je ir vadinamas savo krašto išdaviku. To
kie savų piliečių užpuolimai rodo, kad 
vyriausybė yra silpna ir bijo net mažiau
sios kritikos. Sovietų Sąjunga spiovė Į vi
sa tai, ką mes vertiname ir giname.“

Belgijos krikščionių demokratų partijos 
atstovas M. Bertrand pareiškė buvęs pri
trenktas dėl tokio Sov. Sąjungos elgesio. 
Nuo 196B m. Sacharovas neprieinąs prie 
jokių slaptų dokumentų. Bertrand ma
nąs, kad ir jo kolegos komunistai nevengs 
pasmerkti Sovietų elgesio, tuo parodyda
mi, kad jie yra laisvi kalbėti ir kritikuoti. 
Tačiau prancūzų komunistų atstovas M. 
fiordu nebuvo toks greitas pasmerkti so
vietus, nes tas pats parlamentas anksčiau 
atsisakęs svarstyti dešimties Čilės kovo
tojų reikalą.

Britų konservatorių atstovas Scott — 
Hopkins pranešė, kad jo draugas lordas
Bethell kalbėjęsis telefonu su Sacharovo 
žmona, ir ši užtikrinusi, kad jos vyras per 
septyneris metus nėra turėjęs rankose jo
kių slaptų dokumentų.

LAIŠKAS AMNESTIJOS 
INTERNACIONALUI

DBLS Valdyba atkreipė Amnesty Inter
national dėmesį į Mordovijos psichiatri
nėje ligoninėje laikomą lietuvį, apie kurį 
suteikė žinių Simas Kudirka. Būdamas 
Permės darbo stovykloje, jis sutiko Algir
dą Zyprę, kuris yra kalinamas nuo 1958 
metų. Pradžioje jis buvo nuteistas 25 me
tams ir pasiųstas į Mordovijos stovyklą. 
1972 m. jis buvo perkeltas į Permės sto
vyklą. Iš-ten pasiųstas į pagarsėjusį 
Serbskio Institutą Maskvoje „sveikatai 
patikrinti“. Nors „ligonis“, pagal S. Ku
dirką, protiniai yra visiškai sveikas, jis 
kaip „nepaklusnus“ buvo pasiųstas į Mor
dovijos psichiatrinę ligoninę.

Algirdo Zyprės nusikaltimas — 1945 
metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 
Vėliau buvo amnestuotas su šimtais kitų 
lietuvių ir dirbo statybos darbininku 
Kaune, kur jis buvo suimtas 1958 metais 
ir nuteistas.

Segios DIENOS
— Kinijoje surūkoma 85% daugiau ei-kilmingai paskelbė 1975 metų lapkričio 27

garečių nei prieš 10 metų. Kinijos gydyto
jai iki šiol nesą pastebėję ryšio tarp rūky
mo ir plaučių vėžio.

— Sovietų Sąjungos ambasadai Londo
ne įteikta moterų organizacijos žydams 
Sov. Sąjungoje išlaisvinti peticija, kurią 
pasirašė net 630 prof, sąjungų atstovų, 
dalyvavusių TUC konferencijoje. Jų tarpe 
Hguh Scanlon ir Tom Jackson.

— Buvęs naujos Portugalijos vyriausy
bės prezidentas Spinola Vašingtone pa
reiškė, kad atėjęs laikas Vakarams pabus
ti ir sustabdyti Portugalijos sovietizaciją.

— Kiniečiai paskelbė suradę dirbtinę 
žmogaus odą. kuri lengvai prigyjanti prie 
kūno.

— Izraelio kariuomenė pasitraukė iš 
Ras Sudar naftos lauko Sinajaus dykumo
je. Naftos šaltiniai vėl bus grąžinti Egip
tui.

— Grupė disidentų Maskvoje paskelbė, 
kad Sovietų valdžia vėl pradėjo siųsti po
litiškai nepatikimus asmenis Į psichiatri
nes ligonines.

— Lietuvos vokiečių laikraštis „Die 
Raute“ paminėjo vokiečių gimnaziją Kau
ne, kuri buvo įsteigta prieš 55 metus.

— Sovietų Sąjungoje gyventojai kalba 
127 kalbomis. Iš jų tik trys yra slaviškos.

— Nuo sausio 1 d. Sov. Sąjungoj įveda
mi suvaržymai užsienio valiutai gauti. Iš 
svetima valiuta siunčiamų dovanų ar pa
šalpų bus atskaitoma 30% mokesčių, o li
kusioji suma išmokama rubliais. Taip pat 
bus panaikinami specialieji kuponai. Ma
noma, kad Sov. Sąjungos gyventojai gaus 
gal tik apie 10% faktinosios jiems siunčia
mų pinigų vertės.

— Ryšium su JAV 200 metų sukaktimi 
ateinančiais metais prezidentas Fordas iš-

XXIX metai

Jugoslavijos komunizmas
Kad ir kažin kaip Maskva stengiasi iš

laikyti po savo sparnu Europos komunis
tų partijas ir joms vadovauti, bet jiems 
tai nesiseka.

Pats pirmasis nuo Stalino globos 1948 
m. išsivadavo Jugoslavijos dabartinis pre
zidentas Tito. Tai buvo komunistinio ski
limo pradžia, už kurių Stalinas iki mirties 
nedovanojo Titui.

Jugoslavija nėra centralizuota valstybė. 
Ji susideda iš penkių daugiau ar mažiau 
autonomiškų respublikų ir dviejų provin
cijų. Aukščiausias organas yra Jugoslavi
jos Komunistų Lyga.

Tokia pat decentralizuota yra ir Jugo
slavijos pramonė, valdoma savarankiškų 
darbininkų tarybų. Veikdamos savaran
kiškai ir nesi rūpindamos reklama bei 
konkurencija, tos tarybos pakėlė krašto 
ūkį ir pagerino darbininkų būklę. Auto
mobilis Jugoslavijoje nebėra prabanga. 
Kiekvienas dirbantysis yra gerai pavalgęs 
ir apsirengęs, krautuvės pilnos prekių. 
Nors nuosavybė panaikinta, bet leidžiama 
turėti nuosavus butus, po keletą akrų že
mės ir mažas dirbtuves (iki 5 darbinin
kų).

Užsienio kapitalas Juggoslavijoj mielai 
laukiamas, bet jis neturi prašokti 49% 
įmonės vertės. To kapitalo savininkai ne
turi teisės kištis į administraciją.

Prasidėjus nedarbui, Jugoslavija nuo jo 
išsigelbėjo, pasiųsdama 960.000 darbinin
kų (20%) į kitus kraštus. Dabar žymi jų 
dalis grįžta. Nors tatai sudaro šiokį tokį 
darbo jėgos pertekliaus pavojų, bet grįž
tantieji atgabena gana daug svetimos va
liutos.

Didžiausias jugoslavų rūpestis, kad se
najam Titui pasimirus, gali nebeatsirasti 
tvirtos vienijančios rankos, ir decentrali
zuotas krašto ūkis gali pradėti byrėti. Dar 
didesnis yra politinis pavojus: įpėdiniams 
besipešant dėl valdžios, Sov. Sąjunga ga
li jėga prisiglausti „pabėgėlius“ ir Įjung
ti į savąją orbitą.

DUONA IR GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS
JAV World — Watch prezidentas Les

ter R. Brown neseniai paruošė raportą 
apie pasaulio maitinimo problemas. Tarp 
kitko, jis sako, kad JAV ir Kanada laiko 
savo rankose duoną, kurios dar niekada 
netrūko gyventojais perpildytame pasau
lyje. „Pasaulio gyventojų prieauglis toli 
prašoka maisto produktų produkcijos di
dėjimą. Per keletą metų JAV ir Kanada 
nuspręs, kurie kraštai turės gyventi ir ku
rie mirti badu." Turint galvoj, kad pa
saulis šiuo metu turi tiktai 31 dienos duo
nos atsargas, ši pranašystė atrodo labai 
grėsminga.

1934-1938 m. laikotarpyje Lotynų Ame
rika, Rytų Europa, Sov. Sąjunga, Afrika, 
Azija, Australija ir N. Zelandija ekspor
tavo grūdus. Didžiausias pirkėjas buvo 
V. Europos kraštai. JAV tuo metu ekspor
tavo tik 5 mil. tonų, šiandien padėtis pa
sikeitė: visi minėtieji kraštai, išskyrus 
Australiją ir N. Zelandiją, pasidarė duo
nos importeriai.. Tuo tarpu JAV, vietoje 
minėtų 5 mil. tonų, šiais metais ekspor
tuos 94 milijonus. Pagrindinė tokio pasi
keitimo priežastis — neribotas gyventojų 
prieauglis.

d. padėkos ir maldos diena.
— Dr. Mircia Sabau, atominės energi

jos mokslininkas, kartu su žmona ir duk
ra pabėgo iš Rumunijos ir pasiprašė egzi- 
lo teisių V. Vokietijoje.

— Policija Southamptone neabejoja, 
kad mieste surastoji sprogstama medžia
ga (400 svarų) buvo atgabenta iš JAV 
QE 2 garlaiviu.

— Angoloje marksistų vyriausybė, ku
riai ginklus teikia Rusija, kaltina Kiniją, 
kam ji remianti ginklais jos priešus.

— „Sovietskaja kultūra“ pranešė, kad 
Kaukazo kalnuose apie 20 alpinistų pate
ko į sniego audras ir sušalo.
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PARAŠTĖJE
DAINŲ ŠVENTE KANADOJE

Spalio viduryje Kanados lietuviai suruo
šė pirmąją Kanados Lietuvių Dainų ir 
Tautinių Šokių šventę Hamiltone. Dėl šiuo 
metu ten vykstančio pašto tarnautojų 
streiko negalėjome gauti ir pateikti skai
tytojams išsamesnių žinių apie šią sukak
tuvinę (Hamiltono L. B. 25 m.) šventę. 
Čia duodame tik šiek tiek aptrumpintą St. 
Džiugo šventės aprašymą, spausdintą ..Pa
saulio Lietuvyje" (Nr. 17).

Šis dvi dienas trukęs parengimas buvo 
organizuotas Kanados Krašto L. Bendruo
menės Hamiltono apylinkės valdybos.

Lyg ir įvadas i šventę, spalio 11 d. Ha
miltone įvyko Kanados Krašto Bendruo
menės IX Tarybos antroji sesija. Tos pa
čios dienos vakare Hamiltono Forum įvy
ko susipažinimas — pasilinksminimas, j 
kurį susirinko daugiau kaip 2.000 sve
čių. Kanados lietuvių tvirtinimu, tokių 
gausingų šokių jie niekada nebuvo turė
ję. Pati šventė buvo pradėta pamaldomis 
katedroje. Iškilmingas miišas, dešimties 
kunigų asistuojamas, atnašavo iš Vokieti
jos atvykęs vysk. A. Deksnys, o pamokslą 
pasakė vyskupas Vincentas Brizgys iš Či
kagos. Po pamaldų visiems šventės Gar
bės svečiams vaišes suruošė Hamiltono 
lietuvių parapijos klebonas prel. dr. J. Ta- 
darauskas.

Ketvirtą valandą po pietų prasidėjo pro
grama. Ji buvo įspūdinga. Keturis tūks
tančius žiūrovų talpinantis ledo rutulio 
stadionas buvo pilnas. Tiek žmonių prieš 
tai niekada nebuvo susirinkę nei į bet ko
kį kitą Kanados lietuvių parengimą, šven
tėje buvo daug Garbės svečių: abu lietu
vių vyskupai, PLB pirmininkas. Hamilto
no burmistras, Didžiosios Britanijos LiBi 
pirmininkas Stasys Kasparas. V-sios Tau
tinių šokių šventės komiteto nariai, daug 
kunigų, kanadiečiai žurnalistai, radijo bei 
televizijos pranešėjai, bei daug kitų. Po 
pirmininkės Liucijos Sjcripkutės atidaro
mojo žodžio, sveikintojų kons. dr. J. Žmui- 
dzino, PLB pirm. Broniaus Nainio ir Ha
miltono burmistro sveikinimo kalbų, ku
rios šį sykį nebuvo per ilgos, šventės or
kestro vadovui Z. Lapinui grojant mar
šus, vyko dirigentų, dainininkų bei šokė
jų paradas. Gražus ir tvarkingas. Chorų 
dainos praskambėjo labai gražiai ir džiu
ginančių vilčių teikė dainos meno puose
lėtojų atjaunėjimas, tiek choristų, tiek di
rigentų tarpe. Ypač smagu buvo matyti 
šalia dainų švenčių veterano St. Gailevi- 
čiaus jaunus dirigentus J. Govėdą, Eug. 
Krikščiūną, M. Roch, Ritą Vilius ir kitus.

Patyrusios vadovės Genovaitės Breich- 
manienės vadovaujami šokiai praėjo la
bai sklandžiai. Labai puikus buvo šokio ir 
dainos derinys. Tiek orkestro vadovas Z. 
Papinas, tiek choro dir. V. Verikaitis su
gebėjo išlaikyti vienodą ritmą ir išlygintu 
garsu kėlė šokėjų nuotaiką, ši programos 
dalis publikos buvo labai šiltai priimta. 
Maloniai žiūrovus nuteikė ir šokių areno
je pasirodę vaikai, ypač vykęs buvo jų įsi
jungimas j bendrą suaugusių šokį. Progra
mą vertinti paliekant tos srities specialis
tams, eiliniam žiūrovui šventė paliko la
bai gerą įspūdį, ir jos organizatorius Ha
miltono LB apylinkės valdyba bei tos 

J. Karkluva

Pajūrio žmonės
Atostogos pas būrą

Vieną vasarą, jau būdamas studentu, turėjau 
progos iki sočiai jūra pasigėrėti. Veiklūs klaipėdie
čiai studentai suorganizavo grupei didlietuvių stu
dentų atostogas pas vietos ūkininkus. Jie 
sudarė murns gerą progą pažinti žmones, jų pa- 
papročius, pakeliauti po kraštą, aplankyti žymes
nes vietas. Gaila, kad nebegaliu prisiminti pavardės 
to gero ir dievobaimingo ūkininko, pas kurį pate
kau pačiu šienapiūtės metu, šeima mane labai nuo
širdžiai priėmė ir vaišino, tačiau jokiu būdu nesuti
ko, kad padėčiau jei ne dalgę pasukti, tai nors šie
ną pavartyti. Iš jo namų apyvokos gerai prisimenu 
viename kambaryje pagarbioje vietoje didelėmis 
raidėmis išrašytą ir įrėmintų tokį lyg ir paveikslų. 
Jei neklystu, jis taip skambėjo:

Wo Liebe — da Friede, 
Wo Friede — da Segen, 
Wo Segen — da Gott, 
Wo Gott — kein Not...

O priemenėje prie durų buvo, berods, toks vo
kiškas užrašas: Gruess Gott tritt ein, bring Glueek 
herein. Nors šeima buvo lietuviška, tarp savęs kal
bėjosi lietuviškai, bet vokiški religiniai papročiai 
jau buvo įsismelkę į namus.

Pagyvenę kiek pas mums skirtus ūkininkus, 
sutartą dieną susirinkome Klaipėdos uoste. Mišrus 
klaipėdiečių ir didlietuvių studentų būrys nuplau
kėme į Nidą, o iš ten nutarėme grįžti pėstute. Norė
jome pasisotinti jūra, saule ir kopų smėliu.

šventės didelis rėmėjas ir talkininkas pa
rapijos klebonas prel. dr. J. Tadarauskas 
nusipelno didelio pagyrimo. Užtat ir labai 
entuziastingai šventės dalyviai bei žiūro
vai sutikę PLB valdybos žestą atitinkamai 
įvertinti organizatorius, kurie labai daž
nai tokiuose atvejuose lieka užmiršti. Pro
gramai pasibaigus, visiems plojimais pri
tariant, PLB pirmininkas Bronius Nainys 
KLB Hamiltono apylinkės pirmininkui, 
taip pat pirmininkavusiai šios šventės or
ganizaciniams darbams Liucijai Skripku- 
tei įteikė Nepriklausomos Lietuvos valsty
bės trim prezidentų medalį.

„MINUOJANTI ŠKOTIJA

Škotijos lietuvių šv. Cecilijos choras 
švenčia 25 metų veiklos jubiliejų. Mintis 
turėti antrą chorą kilo 1950 m. Tos min
ties kūrėjas buvo a. a. kun. dr. L. Gronis, 
kuris tuo metu gyveno Bellshill, Škotijoj. 
Chorui vadovauti sutiko Paulina Vamai- 
tytė-Mullen. Choro pradžia buvo sunki, 
bet turint tvirtą Škotijos lietuvių morali
nę paramą, sunkumai buvo nugalėti. Lai
kui bėgant, kilo dainų repertuaras, narių 
skaičius pakilo ligi 40.

įkūrus chorą buvo tvirtai nutarta, kad 
choras dainuos Dievui ir Tėvynei. Labai 
malonu dabar žvelgti atgal 25 metus ir 
matyti, kaip choras laikėsi savo nutarimo. 
Giesmė ir daina būdinga lietuviui, nežiū
rint, kur jis gyventų. Namuose tautinės, 
šventės, tai yra vasariol6 ir rugsėjo 8 be 
išimties yra sujungtos su malda ir igesme. 
Per 25 metus tos lietuviui brangios šven
tės nebuvo nė karto praleistos.

Bažnytinis choro repertuaras labai gau
sus giesmių. Taip pat choras savo metu 
giedojo keletą mišių lotyniškai. Dabar 
paskutinius penkis metus choras gieda lie
tuviškas mišias, parašytas Lietuvoje. Ve
lykų Prisikėlimas yra tradicinė Škotijos 
lietuvių šventė, atliekama kaip senais lai
kais Lietuvoje buvo daroma. Čia chorui 
tenka didžiulė pareiga atlikti visa kuo ge
riausiai. Tenka matyti lietuvių net iš la
bai toli atvykusių ne tik pasimelsti, bet ir 
lietuviškos giesmės pasiklausyti.

Dar gausesnis yra lietuviškų dainų re
pertuaras, kuriame yra geriausiai atlieka
mos liaudies dainos.

Čia kaip tik yra gera proga priminti, kas 
yra šv. Cecilijos choro nariai. Su labai 
maža išimtimi, tai Škotijoj gimę ir augę 
antros kartos lietuviai. Jie kalba tarp sa
vęs angliškai, nes tos kalbos yra išmokę 
mokykloje, tai, savaime suprnatama, yra 
lengviau ir patogiau. Jie taip pat moka 
šiek tiek ir lietuviškai. Būdinga, kad jie 
yra lietuviai savo širdyse, paveldėję savo 
tėvų vaišingumą ir tradicijas. Liaudies 
daina yra labai artima lietuvio širdžiai 
tiek džiaugsme, tiek liūdesy. Buvo mėgin
ta įvairios naujos moderniškos dainos, bet 
neturėta didelio pasisekimo.

Jau minėtas choro darbas Eellshill ir 
Mossend Lietuvių Institute. Čia vyksta 
visas vietos ir apylinkės lietuvių kultūri
nis gyvenimas ir tautinių švenčių paminė
jimai. Choras yra daug kartų pasirodęs su 
lietuviška daina įvairiomis progomis sve
timiems čia Škotijoj ir lietuviams Angli
joj. Pati pirmoji choro išvyka buvo 1951 

Iš Nidos į Klaipėdą — 45 kilometrai. Bet sku
bėti nėra ko. Pirma reikia šią pradedančią augti lie
tuviškų vasarvietę gerai apžiūrėti, žinomo Lietuvos 
draugo, rašytojo Thomo Manno namelį aplankyti, 
pušų ir jūros kvapo pakankamai į plaučius prisi
traukti. Vakare susirinkome visi pušyne prie marių 
ir, patys nejusdami, paskendome tyloje. Kai saulė, 
persiritusi per kvepiančias pušų viršūnes pradeda 
skęsti jūroje, kai tolumoje pasirodo baltos žvejų bu
rės, kai marių švendrės, gaivaus vėjelio šiurenamos, 
ima giedoti vakarinę dainų — tada lietuviškų sielų 
užplūsta tokia mistika, toks neapsakomas gėris, kad 
nejučiomis imi susilieti su pačia gamta, pasidaryti 
jos neatskiriama dalimi... Ne be reikalo Daukan
tas, Baranauskas ir Maironis lietuvį su mišku ir jū
ra taip sutapatino.

Į mirties slėnį, esantį Nidos pašonėje, tik anks
ti rytų galima nusileisti. Dienos metu čia karštas 
smėlis degina kojas, o įkaitęs oras troškina gerklę. 
Pasakojama, kad čia vokiečiai 1870-71 m. kare 
buvo suvarę prancūzų belaisvius, kurie žemiau jū
ros paviršiaus esančioje saulės deginamoje duobėje 
ilgai negalėję išsilaikyti. Tai yra panašus, tik daug 
mažesnis, į Kalifornijoje esantį mirties slėnį, kuria
me kartų bandė nuotykių ištroškę hipiai apsigyven
ti...

Aštuonetą kilometrų kopų briaunas basomis 
kojomis paspardę, atsidūrėme Preiloje, nedideliame 
žvejų kaimelyje. Tai palyginti nesena gyvenvietė, 
atsiradusi, kai netoli buvusius Karvaičius, garsiojo 
Rėzos gimtinę, užpylė keliaujančios kopos. Gyven
tojai spėjo pasitraukti į saugesnes vietas, bet jų na
mai atsidūrė po smėliu.

Susipratusių lietuvių šeima pavaišino mus ka
va ir išvežė į marias, žvejų gyvenimo „paragauti“.

m. į Manchesterį. Po kelių metų aplanky
tas Bradfordas, kur Tėve Mūsų girdėjo 
neseniai miręs didis lietuvių draugas kar
dinolas C. Heenan. Vėliau Notlinghame. 
Londone dainuota du kartus. Taip pat bu
vo aplankyta ir tolimoji Sodyba.

Škotijoj choras daug kartų yra daina
vęs škotų visuomenei, ir buvo labai teigia
mai įvertintas, čia nuoširdi padėka tenka 
Juozui Mullen, choro vadovės vyrui, ku
ris dalyvaudavo koncertuose kartu su 
choru. Jis paaiškindavo lietuviškų dainų 
prasmę ir duodavo žinių apie Lietuvą. Be 
to, buvo gana glaudžiai bendradarbiauta 
su ukrainiečiais ir lenkais. Kartu su šio
mis grupėmis buvo surengta keletas kon
certų. Vienas iš tokių koncertų yra buvęs 
Edinburghe, kurio klausė apie 1.500 žmo
nių.

Apie 1963 metus po ilgo ir labai sun
kaus pasiruošimo buvo pastatyta lietuviš
ka operetė „Lietuvaitė“. Ji buvo parodyta 
porą kartų vietos visuomenei. Buvo pla
nuota parodyti ir Anglijos lietuviams, bet 
taip ir liko planuose. Operetės pastatymas 
buvo didis vadovės ir choro moralinis iš
kilimas, parodęs, ką gali grupė žmonių, iš
augusi ir auklėta svetimame krašte, pada
ryti lietuvybės labui.

1964 metais mirė kun. dr. L. Gronis, 
choro didžiausia moralinė parama. Po 
dviejų metų choras neteko kito garbingo, 
daug darbo įdėjusio nario J. Mullen. Po 
trijų mėnesių, 1966 metais po trumpos li
gos mirė ir pati choro vadovė Paulina Var- 
naitytė Mullen Pranas Dzidolikas prisi
ėmė vadovo pareigas.

Naujas vadovas — gabus muzikas ir na
tūralus organizatorius tęsia lietuvišką tra
diciją. Jo įdėtas darbas per paskutinius 
devynis metus yra labai didelis. Surengta 
eilė koncertų Škotijoj. Paskutiniais metais 
choras aplankė įEradfordą ir Manchesterį. 
Bet didžiausias jo asmeniškas pasisekimas, 
neklystu sakydamas, yra lietuviškos mi
šios. čia jis yra įdėjęs visa, kas žmogui 
įmanoma, ir už tai susilaukęs aukšto įver
tinimo. Lietuviškos mišios parašytos ir 
harmonizuotos lietuvio kunigo Lietuvoje 
yra išpildomos per Velykų Prisikėlimą ir 
kiekviena pasitaikiusia proga.

Per 25 metus chore yra buvę daug na
rių. Keletas jau yra mirę. Vienintelis na
rys, kuris šiandien švenčia jubiliejų, yra 
Pranas Dzidolikas. Po jo kiek vėliau atėjo 
K. Savonis, K. ir A. Rugieniai, Varnaitie- 
nė, J. Pautienius. šiuo metu chorą sudaro 
28 nariai. Savaime suprantama, kad Šv. 
Cecilijos choras nėra jaunas, keletas na
rių yra pensininkai. Jam reikia moralinės 
paramos, padrąsinimo ir įvertinimo, ypa
tingai šiais laikais, kai daug kalbama apie 
lietuvybės išlaikymą. Mes negalime iš
mokti naujų dainų ir jas dainuoti tik Lie
tuvių Institute tarp keturių sienų. Mums, 
kaip meno vienetui, yra reikalinga lietu
viška visuomenė ir jos moralinė parama. 
Jubiliejaus paminėjimas bus lapkričio 29 
dieną.

K. Savonis

A. SMETONOS KONCERTAI

Apie Antano Smetonos koncertus New 
Yorke rusų kalba leidžiamame laikraštyje 
„Novoje Russkoje Slovo“ Borisas Chalipas 
taip rašo:

„New Yorke, Clevelande ir kituose mies
tuose vyko pianisto Antano Smetonos kon
certai. Jis yra paskutinio nepriklausomos 
Lietuvos prezidento vyriausias anūkas. Či
kagoje, New Yorke, o taip pat Vokietijo
je — Hamburge, Frankfurte ir kituose 
miestuose, kuriuose A. Smetona koncerta
vo kaip solistas arba su simfoniniu orkest
ru, visur vietos spauda apie jo skambini-

Sov. Sąjungos ,Vakarai4
„The Christian Science“ tarptautinė lai

da lapkričio 10 d. įsidėjo savo korespon
dentės Elizabeth Pond gražiai iliustruotą 
rašinį, pavadintą „Žvilgsnis į Sov. Sąjun
gos „Vakarus". Straipsnis parašytas Vil
niuje. įdėtos ir dvi Vilniaus nuotraukos. 
Vienoje matyti šv. Onos bažnyčia, o kito
je moderniškas su daugeliu padalinimų 
telefono kioskas, kuriame kalbasi „mini“ 
ir „maxi“ sijonais apsirengusios gražios 
merginos. Kitos nuotraukos rodo turgų 
Rygoje, estų tautinių šokių šventę, orto
doksų bažnyčią Taline ir Baltijos valsty
bių žemėlapį. Tas dėmesio vertas straips
nis pateikiamas ištisai.

Anglui Baltijos kraštai primena jauri- 
nį šiaurės pajūrį. Amerikiečiui tai yra to
limi kraštai, kurių Vašingtonas po antrojo 
pasaulinio karo nepripažino Maskvai. Ta
čiau rusui Baltijos kraštai yra „Vakarai“, 
ar bent artimiausiai jam prieinama Vaka
rų sąvoka.

Baltijos valstybės — Estija, Latvija ir 
Lietuva pasidarė Sovietų Sąjungos dalimi 
1940 m., kai Molotovo — Ribbentropo pak
tu buvo pasidalyta Rytų Europa ir Raud. 
Armija pasistūmėjo į vakarus. Baltijos 
kraštams tai buvo galas trumpo nepriklau
somybės laikotarpio, kutą jie buvo išsiko
voję po ilgo vokiečių, danų, lenkų, švedų 
ir, nuo 18 a., rusų dominavimo.

Trys Missouri valstijos dydžio kraštai 
su 6 mil. gyventojų (dabar 7 mil.) nepa
jėgė priešintis. 1941 m. juos užėmė savo 
žaibiniu karu vokiečiai, o 1944 m. sunio
kojo grįžusi Sovietų armija.

Tų kraštų vadovaujantieji sluoksniai 
buvo sunaikinti, nes per Stalino valymus 
baltų daugiau buvo ištremta į Sibirą, ne
gu kitų tautų žmonių.

Tačiau šie trys kraštai kažkaip pajėgė 

mą labai palankiai ir šiltai atsiliepdavo, 
išgirdama jo atliekamus Bacho ir Čaikovs
kio, Beethoveno ir Šopeno, Šumano ir Pro- 
kofievo kūrinius. Antano Smetonos muzi- 
kirtis repertuaras yra labai platus. Rusų 
kompozitorių kūrinius jis atlieka labai 
įdomiai ir su dideliu jausmu, nors jis nie
kada Rusijoje nėra buvęs. O dabar sovie
tai, buvusio pouliaraus Lietuvos preziden
to anūko, iš viso neįsileistų.

Amerika padėjo Antanui Smetonai tap
ti žinomu pianistu. Studijuodamas muziką 
jis yra gavęs Fullbrighto, o vėliau ir 
Rockefelerio muzikos fondo stipendijas. 
Muzikiniuose konkursuose Paryžiuje, Že
nevoje ir kitur jis yra laimėjęs įvairias 
premijas.

Po trumpo poilsio Antanas Smetona pa
siryžo surengti eilę koncertų šiaurės Ame
rikoje supažindinti amerikiečius muzikos 
mėgėjus su didžiuoju lietuvių kompozito
rium M. K. Čiurlioniu, kurio gimimo šim
to metų sukaktis yra švenčiama šiais me
tais.

Kaip būtų įdomu ir prasminga, rašo E. 
Chalipas, jei salėse, kuriose A. Smetona 
atliks Čiurlionio kompozicijas, būtų išsta
tytos šio nepaprasto dailininko paveikslų 
reprodukcijos.

Vertė V. Lozoraitienė
V’ertėjos pastaba; šitas Boriso Chali- 

po pageidavimas, kad salėse, kur bus at
liekamos Čiurlionio muzikos kompozicijos, 
būtų išstatytos jo paveikslų reprodukci
jos, jau įvyko su dideliu pasisekimu Los 
Angeles Cemara meno galerijoje ir kituo
se Amerikos miestuose. Čiurlionio muzika 
ir jo paveikslai buvo palydėti gražiomis 
paskaitomis.

V. L. 

Šiam įvykiui paminėti įmetėme į marias gerai už
kimštų butelį su trumpu laiškeliu. Po kelių mėnesių 
gavau laiškų iš žvejo Adomaičio, gyvenusio kažkur 
prie Melnės rago. Užsimezgė gana įdomi korespon
dencija, padėjusi man geriau suprasti žvejų gyveni
mų ir rūpesčius. O mus pavėžinusio malonaus žve
jo duktė dabar gyvena Anglijoje ir augina gražių 
šeimynų.

Čia pat ir kitas žvejų kaimas — Pervalka. Pen
kių kilometrų tarpas tarp tų dviejų kaimų tada bu
vo paverstas elnių rezervatu. Čia jie gyveno nė kie
no netrukdomi. Arčiau susidūrėme tik su vienu ra
guotu stipriu elniu, grįžtančiu nuo marių. Didelio 
draugiškumo jis mums nerodė — pamatęs mus su
stojo. ėmė kasti kojomis smėlį, ir, išręžęs sprandų, 
pademonstravo, kad. reikalui esant, nebijotų susi
kibti. Davėme jam kelių.

Nakvynei pasirinkome Nerijos gražuolę — 
Juodkrantę, didžiausių jos vasarvietę. Eidami per 
gražų pušynų, išgirdome vaikučių krykštavimus ir 
dainas. Tai buvo vaikų darželio lankytojai, išsiri
kiavę savo prašmatniems, bet, gaila, vokiškiems, 
žaidimams.

Stebėjomės vasarotojų gausa ir nepaprastu 
gamtos grožiu. Čia augo ne tos pajūrio nuskurdu
sios žemos pušelės, bet tikros, didelės lietuviškos 
pušys. Pačiame miške aukštos kopos, vadinamos 
prašmatniais Ievos, Garnių. Raganų ir Avių var
dais. Pati aukščiausioji gavusi prezidento A. Sme
tonos vardų. Į jų padarytos specialios pakopos, ku
riomis užlipus, atsiveria neapsakomo grožio vaiz
dai. Vienoje pusėje ūžia putoja Baltija, kitoje — 
mėlynumu tviskanti tylutėlė Kuršių marių juosta, 
nuo amžių garsėjanti sa'vo gintaru ir rūkytais ungu
riais.

(Bus daugiau)

išlaikyti savo tautines savybes, o jau 1960 
m. jie pradėjo aiškiau rodyti savo tautų 
būdą. Estija, būdama tik per 50 mylių nuo 
Helsinkio ir turėdama didelę emigrantų 
grupę Švedijoje, sugebėjo išlaikyti labiau
sia kosmopolitinį skandinavų charakterį. 
Latvija, nors ir turėdama išvystytą teksti
lės ir vagonų pramonę ir gerus uostus, yra 
panašesnė į žemės ūkio kraštą. Lietuvoje 
yra stipri katalikų įtaka, primenanti Len
kiją ir sudaranti Centrinės Europos atmo
sferą.

Rusai skaito, kad Estija yra vakarietiš- 
kiausia. Talino kavinės yra puikios. Rū
bai ir šukuosena paskutinės mados. Estus 
nevaržomai pasiekia Vakarų pasaulio nau
jienos ir idėjos per netoli esančią Helsin
kio televizijos stotį Suomijoje, nes tos dvi 
kalbos labai panašios. Daug suomių turis
tų lankosi Taline, o estų vis daugiau nu
plaukia į Suomiją. (Prašyti pabėgėlio tei
sių neįmanoma, nes suomiai vistiek grą
žintų j Sov. Sąjungą.)

Latvija turi geriausius Baltijos kuror
tus. kuriuos labai mėgsta slavai. Latviai 
mėgsta sportą, turi geriausią ieties metė
ją, pirmos (A) klasės ledo rutulio koman
dą ir moterų krepšinio komandą, 18-ką 
kartų laimėjusią Europos pirmenybes.

Labiausia į pietus esanti Lietuva yra 
daugiau tradicinis ir ne toks tarptautinis 
kraštas kaip Estija. Čia atrasi tūkstančius' 
gandrų, atskridusių vasaroti iš Rytų Afri
kos. Lietuvoje išsaugota medžio drožinių 
tautodailė, bet ir moderniškoji skulptūra 
ir architektūra yra toliau pažengusi, kaip 
Sov. Sąjungoje. Vilnius kadaise buvo 
Europos žydų kultūros centras, bet da
bar juos primena tiktai apgriuvusi sina
goga ir 100.000 kapų Panerių kapinėse.

1972 m. Lietuvoj tautiškumas buvo pra
siveržęs demonstracijomis, kurioms mal
šinti buvo iškviesti parašiutininkai.

Visos trys valstybės, nors ir ne su vie
nodu pasisekimu, priešinasi rusifikacijai. 
Rusų kalbos išmokimo pretekstu jie išlai
kė 11 -kos metų mokyklą, tuo tarpu kai N. 
Chruščiovo valdymo metais visos sovietų 
mokyklos buvo paverstos dešimtmetėmis. 
Visi trys kraštai turi savo kalba spaudą, 
teatrą ir suruošia masines dainų šventes 
su 10.000 dainininkų.

Visose trijose respublikose jaunimas 
veržiasi į savosios kalbos ir literatūros fa
kultetus aukštosiose mokyklose. Estai ir 
lietuviai su pavydu saugoja savo kalbą 
mokyklose ir įstaigose, bet to nebėra Lat
vijoje. Estija pajėgė išsaugoti savo vidur
amžiškus gatvių pavadinimus, nepakeis- 
dama jų į Lenino gatves ar Markso bulva
rus.

Lietuviai išsaugojo katalikų tikėjimą, 
neatsižvelgiant į intensyvią ateizmo pro
pagandą. Bažnyčios sekmadieniais yra pil
nos per visas penkerias mišias: jos yra 
pasidariusios ne tik tikėjimo, bet ir tau
tiškumo simboliais.

Baltai turi geriausią produkciją (skai
tant vienam žmogui) Sov. Sąjungoje ir 
aukščiausią gyvenimo standartą. Iš dalies 
taip yra todėl, kad Maskva, norėdama už
maskuoti blogą elgesį, teikė jiems daugiau 
pagalbos, o iš dalies todėl, kad jie sugeba 
pasisavinti vokiečių elektronikos ir prekių 
gamybos metodus. Ir žemės ūkis, kuris 
skaitomas Sovietų Achilo kulnimi. Baltijos 
kraštuose yra pažangiausias. Nors jų že
mė neprilygsta Ukrainos dirvožemiams, 
bet jie yra geriausi pieno produktų ir bul
vių tiekėjai Sov. Sąjungoje.

Savo sostinėse baltai nepajėgia išlaikyti 
tautinės daugumos. Pradėjus po antrojo 
pasaul. karo plūsti rusams, Taline jie su
daro 55.7% gyventojų. Rygoje rusų 42.7% 
(latvių — 40.1% ). Rusai jau sudaro 29.8% 
visų Latvijos gyventojų. Vilniuje lietuvių 
esama 43% . Baltai kalba apie rusų ant
plūdį su pasipiktinimu.

Būtų klaidinga perdėti priešrusiškąjj 
nusistatymą politinėje srityje. Atsižvelg
dami į geografinę padėtį, baltai negaišta 
laiko svajonėms apie visišką autonomiją.

Ar Helsinkio konferencija turės įtakos 
Baltijos respublikose? Ne. Padėtis nepa
sikeis nei Maskvos, nei Vakarų pageidau
jama kryptimi. Prezidentas Fordas pab
rėžė nepripažįstąs Sovietų sienų Baltijos 
rajone, ir senstą tų kraštų atstovai dar vis 
pripažįstami Vašingtone.

Tuo tarpu nesimato, kad Estijos. Latvi
jos ir Lietuvos vartai atsivers masiniams 
emigrantų vizitams, arba kad Lietuvoj gy
veną giminės galėtų laisvai ir masiškai iš
vykti aplankyti savųjų.

Lietuvos užs. reikalų ministro padėjėjas 
Vytautas M. Zenkevičius pareiškęs Ame
rikos žurnalistams: „Mes negalime kalbė
ti apie vienašališką komunizmą. Apsigink
lavimo lenktynės yra nežmoniškos ir truk
do žmonių santykiavimą. Pirma, negu pa
gerės asmeniški santykiai, turi būti susi
tarta dėl nusiginklavimo.“

Tatai rodo, kad padėtis Baltijos valsty
bėse po Helsinkio konferencijos pasiliks 
kokia buvusi. Baltai ir toliau pirmaus ga
myboje kokybės ir kiekybės atžvilgiu, iš
sikovos aukštesnį gyvenimo standartą, ge
resnius namus, moderniškesnį meną, pui
kesnius miestus ir ūkius. O rusai tuos 
kraštus ir toliau vadins „Vakarais“.

MIRĖ INZ. J. ZDANIUS

Spalio 23 d. Hot Springs Arkansijoje 
(JAV) mirė muzikas Jonas Zdanius. Iki 
1955 m. jis gyveno Australijoje, kur akty
viai reiškėsi muzikinėje ir visuomeninėje 
veikloje.
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Vokietijos lietuvių bendruomenės darbuotoju 
suvažiavimas

Kun. Bronius Liubinas

Nors Vokietijos LB valdybai nepavyko 
išsirūpinti :š Vokietijos vyriausybės spe
cialios paramos, lapkričio 7-9 d. d. įvykęs 
Bendruomenės suvažiavimas buvo gausus 
ir darbingas. Jau penktadienio vakare su
sirinko nemažas būrys LB veikėjų iš įvai
rių Vokietijos vietovių. Pati suvažiavimo 
programa tačiau buvo pradėta tik šešta
dieni, 1975 m. lapkričio 8 d. Vokietijos LB 
valdybos pirmininkas Jurgis Barasas pa
sveikino susirinkusiuosius ir pasiūlė išsi
rinkti suvažiavimo darbų vadovus. Pirmi
ninkauti buvo pakviestas kun. Bronius 
Liubinas iš Kaiserslautemo. o surašyti po
sėdžių protokolų — Juozas Venys. Miesau 
LB apylinkės sekretorius.

Pirmuoju dienotvarkės darbų punktu 
ėjo Vokietijos LB valdybos žodis. Jį tarė 
pirmininkas .1. Barasas. Jis prisiminė, kad 
pernai nejučiomis praėjo 25 metų sukak
tis nuo Vokietijos LB įsteigimo. Pasidžiau
gė darbais, bet kartu ir nusiskundė, kad 
sąmoningos Bendruomenės mintis dar nė
ra prigijusi. Ypač liūdina faktas, kad į 
Bendruomenės aktyviųjų narių tarpų la
bai iš lėto ir labai ribotai jungiasi jauni
mas. Pirmininkas skatino visus veikėjus 
ypatingai susirūpinti prieauglio lietuviš
kumu. Vargo mokyklose, anot Baraso. rei
kia keisti metodų. Esą. ne tiek svarbu, kad 
vaikai išmokti) lietuviškai rašyti ir skai
tyti, kiek dainuoti ir žaisti.

Tuoj po pirmininko kalbos sekė Vasario 
16 gimnazijos direktoriaus Vinco Natke
vičiaus pranešimas apie jo vadovaujamą 
įstaigą. Jau iš pat pradžios buvo duota 
suprasti, kad Vasario 16 gimnazijos da
bartinė padėtis neskatina Bendruomenės 
darbuotojų džiaugtis. Gimnazijoje šiuo 
metu nėra nė 60 mokinių, o pernai dar bu
vo 70. Naujų mokinių 1975/76 mokslo me
tų pradžioje į visas klases įstojo 8. I-je ir 
Il-je klasėse tėra tik po .3 vaikus ir už tai 
abi klasės sujungtos į vieną mokomąjį 
vienetą. Abiturientų skaičius praėjusiais 
metais buvo, palyginti, didelis, tiek pat 
(5) devintokų yra ir šiemet. Suprantama, 
kad mokytojų skaičius yra gana didelis, 
nes juk neatsižvelgiant į mokinių skaičių 
klasėje, paskiriems dalykams turi būti 
mokytojai. Devyni mokytojai yra etati
niai, iš jų 2 vokiečiai, ir 8 mokytojai yra 
pagalbiniai. Bendrabučiuose dirba 3 auk
lėtojai. Talkininkauja visa eilė jaunų žmo
nių, iš jų du yra iš Kanados ir viena iš 
JAV.

Finansinė gimnazijos padėtis yra įma- 
. noma. Bonna duoda tiek, kad užtenka mo

kytojų algoms, kurios yra labai mažos. Re
mia taip pat Baden Wuerttembergas ir 
Vokietijos katalikų vyskupai. Paskutiniu 
metu siaučia nepalankūs vėjai Bonnos mi
nisterijoje. JAV ir Kanadoje yra 60 vei
kiančių rėmėjų būrelių. Pernai iš jų gau
ta DM 63.000,00. Baigdamas savo mintis, 
direktorius dar kartą atkreipė susirinku
siųjų dėmesį į pagrindinę problemą, bū
tent ,į tai, kad per maža mokinių. Jis pa
sakė ir tikrąją priežastį — mes nutausta
me!

Po direktoriaus kalbos sekė dalyvių pa
sisakymai. Pirmasis ėmė žodį Markevičius 
(Hannover). Jis iškėlė visų eilę motyvų, 
glūdinčių pačioje gimnazijoje, dėl kurių 
mokinių skaičius toks mažas. Galiausia 
Markevičius užsiminė planuojamąją jau

Keletas įspūdžiu Lietuvoje
Ed. Cinzas

„Vilniaus“ viešbutis sename, bet pavyz- 
dnigai prižiūrimame name. Viešbučio res
toranas paliko labai mielą įspūdį. Ne tik 
todėl, kad jo virtuvė garsi visame Vilniu
je, bet ir padavėjai verti gyrio ir pagarsi
nimo. Visi gražiai nuaugę, rinktiniai dai
liais veidais. Nežinau, ar jie baigę kokią 
specialią mokyklą, tačiau vaikšto, bėginė
ja, kaip baleto šokėjai, tokie grakštūs! 
Restoranų ir kavinių Vilniui tačiau nepa
kanka. Kodėl nieko nedaroma spartesniais 
tempais, taip ir neteko sužinoti.

Viešbučio registracijos salėje stovinėja 
(ar sėdi prie durų) uniformuotas senio
kas — durininkas. Gyvenę „Vilniaus“ 
viešbutyje, pasakojo, kad jis „urzgia", kai 
grįžti vėlai naktį, bet per visą viešnagės 
laiką neteko suremti kaktas su juom. 
Grįždavau ir labai vėlai, ir saulelei vos 
patekėjus (kartais tik kitos dienos vaka
re)., o jis — nieko, šypsosi, labadienoja 
lietuviškai, kaip ir visi žmonės.

Registruoja ir telefoninius reikalus at
lieka dvi ponios; Jos jau „didesnės“, jau 
taip greitai šypsenos nepagausi, o jeigu 
atėjai paskambinti telefonu kuriam bičiu
liui, palauksi, kol ji, brangutė, pabaigs po
kalbį telefonu su savo kuria bičiule. Toje 
registracijos salėje dažnai pamatysi ir 
šviesiais chalatais švarinėtojas — šlavė
jas. Atrodo, kad kartais, kai norima la
bai gerai padaryti, persistengiama. Jau 
Maskvos čeremietevo aerodrome tos šva- 
rintojos — šlavėjos pradeda maišytis po 
kojomis. Vaikštinėja tarp keleivių, ran
kioja, šlavinėja popieriukus, brūkšteli 
šluostykle per suolus ir — vėl vaikštinė
ja... Tas pats velnias ir „Vilniaus“ vieš
butyje, lyg nebūtų laiko apsišvarinti vie
ną, bet gerą kartą, anksti rytą, kaip visa
me pasaulyje daroma.

- Viešbutyje laikraščiai nepardavinėjami. 

nimo kelionę į Braziliją, kartu pareikšda
mas savo neigiamą nuomonę. Jo manymu, 
būtų kur kas prasmingiau, kad tie pinigai, 
kurie bus išleisti toje kelionėje, būtų pa
aukoti gimnazijai.

M. Kiužauskas (Koeln) sakėsi neseniai 
turėjęs progos pasikalbėti su atsakingu 
valdininku Bonnos ministerijoje ir iš jo 
išgirdęs neigiamą nuomonę gimnazijos at
žvilgiu. Tas valdininkas manąs, kad gim
nazijų reiktų galima: greičiau uždaryti. 
Kiužausko nuomone, žmonės esą labai ge
rai informuoti apie visus gimnazijos įvy
kius.

K. Tendzegolskis (Mannheim) mano, 
kad gimnazijos padėtis nepriklauso nuo 
Bendruomenės, o nuo pačios gimnazijos.

Č. Vainoras (Memmingen) pasigedo ge
rų atsiliepimų apie gimnazijų. Jis pats tu
rįs dukrų, kurią norėtų leisti į gimnaziją, 
bet prisibijąs blogų įtakų ir negalįs apsi
spręsti teigiamai.

Dr. J, Grinius (Muenchen) apgailestavo, 
kad per mažai esą lietuvių mokytojų. Jis 
taip pat atkreipė dėmesį į faktą, kad dau
geliu atveju gimnazijon atsiunčiami vai
kai. kurių tėvai namuose nesutvarko ir 
kurie nenori mokytis.

J. Barasas (Kaiserslautern) pastebėjo, 
kad iš tikro gimnazija daugeliu atveju 
reiškiamas nepasitenkinimas. Bet atkreip
tinas dėmesys, kad vokiškose mokyklose 
taip pat yra pastebimas disciplinos smu
kimas. Vaikai ir namuose ima neklausyti 
tėvų. Pamaldų nelanko ne tik Vasario 16 
gimnazijoje.

A. Vitkus (Schwetzingen) atkreipė dė
mesį į •tai, kad visa eilė blogybių praside
da nuo pačių tėvų. Be to, blogai auklėjan
čiai veikia ir mažas mokinių skaičius. Vai
kai ima galvoti, kad jie „uždirba mokyto
jams duoną“ ir todėl gali daryti, ką nori. 
Neišmes, nes reikia gyventi mokytojams! 
Bet jis atkreipė dėmesį į labai pozityvų 
dalyką, būtent, kad vaikai bendrabutyje 
mokomi savarankiškumo.

Pasisakė dar visa eilė susirinkusiųjų. 
Pabaigoje vėl kalbėjo direktorius V. Nat
kevičius. atkreipdamas dėmesį į ypatingus 
sunkumus ir laimėjimus. Gimnazijoje yra 
išmokoma tiek lietuviškai, kaip ir Lietu
vos gimnazijose. O baigiamieji egzaminai 
Vasario 16 gimnazijoje yra patys sunkiau
si visoj Vokietijoj, nes juos reikia laikyti 
iš daugelio dalykų ir pas svetimus egza- 
minuotojus.

Referentų pranešimai
Vokietijos LB tarybos referentas visuo

meniniams reikalams dr. Jonas Grinius 
sustojo prie 6 klausimų.

1. įvykiai Lietuvoje, čia iškėlė eilę fak
tų: a. Pirmiausia atkreipė dėmesį į Lietu
voje šių vasarų vykusį pergalės sukakties 
minėjimų. Tai buvę surišta su dainų šven
te, kuri savo apsireiškimais pasirodė esan
ti stipriai nutautėjusi. Daug buvę ne lie
tuviškų, o sovietinių dainų, b. Toliau, Lie
tuvos Bažnyčios Kronikos leidimas, kuris 
vyksta, nepaisant didžiulių persekiojimų, 
jau nuo 1972 metų. Tai esąs vienas iš gra
žiausių ir įspūdingiausių dabartinės Lietu

Tačiau galima nusipirkti spalvotų atviru
kų su Lietuvos vaizdais, tikrai meniškai 
ir gerame popieriuje pausdintų turistinių 
knygelių apie Lietuvą, S. Sąjungą. Suve
nyrai parduodami už dolerius. Po stiklu 
ir lentynose išdėliota audinių tautiniais 
motyvais, odos dirbinių, mediniai droži
niai (keista, o gal net ir juokinga, kad me
dinių velniukų gali nusipirkti kiek nori, 
bet nepamatysi nė vieno angelėlio ar, kas 
jau tikrai primintų liaudies meną, būtų 
verta parsivežti — rūpintojėlio, kokio Izi
doriaus artojo drožinį). Yra ir gintaro, bet 
jis taip nevykusiai sužalotas vielų ir gelž
galių apdarais, kad nedrįsti net paliesti.

Iš viešbučio, kaip sakiau, išeinu ir pa
reinu, kada noriu. Niekas neiko neklau
sia. niekam aš nerūpiu. Bičiuliai ir nauji 
pažįstami ateina laisvai: aš išeinu su jais 
pasivaikščioti, stiklui vyno į kurią kavinę.

Vilniaus miesto „publika“ — mišri. Gir
dėjau kalbant daugiausia lietuviškai, bet 
pasitaikydavo nugirsti ir rusiškai ir len
kiškai. Jaunimas atrodo sveikas, energin
gas. Dažnas vaikinas apsitempęs „bliū- 
džinsais“, netrūksta plaukuotų ir barzdo
čių. Tačiau jie. kaip man pasirodė, tuos 
vešlumus prižiūri, apkarpo, todėl neerzina 
švaros mėgėjų ir negązdina vaikų. Yra ir 
„trečiojo laikotarpio" vaikinų, mėgstančių 
apikaklę dengiančius plaukus. Net miela
sis Šabaniauskas, kurį netikėtai sutikau 
gatvėje, pasimandrinęs vyriškosios stipry
bės želmenimis. Jis, pasirodo, tebedainuo- 
ja apie meilę ir kančias, yra mėgstamas, 
kaip ir anksčiau.

Miesto centre autovežimių judėjimas 
gan tirštokas. Autovežimiai Sovietijos ga
mybos. kurių tarpe išsiskiria Toliatgrado 
„fiatukai“. Tai nedideli, bet stipriais mo
torais autovežimiai. kurių daugiausia teko

EUROPOS LIETUVIS

vos apsireiškimų, c. Ryšium su Kronika, 
yra visa eilė teismų. Ypač pabrėžtini N. 
Sadūnaitės ir P. Paulaičio atvejai.

2. Helsinkio konferencija. Dr. Grinius 
mano, kad net patiems jos dalyviams nė
ra aišku, kam ji buvusi reikalinga.

3. Sacharovo vardo apklausa Kopenha
goje. Joje dalyvavo 3 lietuviai: S. Kudir
ka. J. Jurašas ir M. Jurašienė. Atskiroms 
tautybėms pasireikšti nedaug buvę gali
mybių. Ypač gerų įspūdį palikęs J. Jura
šas.

4. Radijo valandėlė lietuviškai. Iš Muen- 
cheno transliuojama nuo 1975 metų pra
džios per Laisvės radiją lietuvių kalba. 
Tai esančios pačios lietuviškiausios trans
liacijos, kokios tik kada nors užsienyje 
yra buvusios. Jų atgarsis esąs geras Ir 
Lietuvoje.

5. VLIKas. Altas ir LB tebėra pagrindi
niai veiksniai lietuviškoje visuomenėje. 
Apgailėtinas skilimas LB-nėje. Yra min
tis, kad kas nors tuo skilimu yra suintere
suotas ir tai ne laisvėje gyvenančių lietu
vių labui.

6. Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 
Pietų Amerikoje. Nors tai ir labai bran
gus dalykas, bet linkėtina jam pasiseki
mo. Visi prašomi padėti jaunimui auko
mis.

Po tokio išsamaus visuomeninių reikalų 
referentų pranešimo sekė kitų referentų 
žymiai trumpesni pranešimai.

J. Barasas, referentas statutų reikalams, 
pasidžiaugė, kad ir šiemet jo niekas neuž
kalbino. Tėv. A. Bernatonis, kaip referen
tas vaikų reikalams, priminė vasarą vy
kusias dvi vaikų stovyklas, kartu pareikš
damas mintį, kad gal būtų prasmingiau ir 
tikslingiau, jeigu būtų įmanoma abidvi 
stovyklas sujungti j vieną. J. Lukošius*, re
ferentas socialiniams ir teisiniams reika
lams. suminėjo savo srities problematiką 
ir pastangas. Kun. B. Liubinas, referentas 
Tarybos santykiams palaikyti su apylin
kėmis. atkreipė dėmesį į jaunimo proble
matiką. į apmirusias LB apylinkes ir į 
veiklius žmones, bet ne Bendruomenės na
rius.

Valdybos įgaliotinių pranešimai
Z. Glemžienė Vokietijos. LB valdybos 

įgaliotinė prie Baden Wuerttembergo vy
riausybės pranešė, kad šiemet iš ministe
rijos krašto lietuvių veiklos reikalams 
gauta DM 2.000,00. Ji, būdama kartu 
Stuttgarto LB apylinkės pirmininkė, pra
nešė ir apie jos veiklą. Apylinkėje esą 50 
narių, iš jų pusė yra aktyvūs. Buvo su
rengta visa eilė minėjimų, palaikomi drau
giški ryšiai su Lietuvos vokiečių organiza
cija.

M. Kiužauskas kalbėjo kaip įgaliotinis 
prie Nordrhein Westfalijos vyriausybės. 
Jie yra remiami Duesseldorfo ministeri
jos. Viso jo žinioje yra 7 apylinkės ir eilė 
vargo mokyklų su 30 mokinių Veikia tau
tinių šokių grupė. 2 moterų klubai. Jų su
rengtoje vaiki) stovykloje dalyvavo 40 
vaikų.

Tėv. A. Bernatonis, įgaliotinis prie lies- 
seno vyriausybės pranešė, kad neatsiradę 
reikalo užmegzti ryšio su to krašto vy
riausybe. Jis taip pat dar painformavo ir 
apie Hessene veikiančias dvi LB apylin
kes. Hanau apylinkė esanti judri, o Darm- 
stadte per eilę metų nepajėgta išsirinkti 
net valdybos. Bet Darmstadte yra uoliai 

matyti Vilniuje. Jų kaina žvėriškai išpūs
ta (Briuselyje tą autovežimį galima nusi
pirkti už penkis kartus pigesnę kainą), to
dėl tik ypatingai gerai uždirbantieji gali 
įsigyti. Bet tik tada, kai ateis eilė, kurios, 
kaip girdėjau dejuojant, reikia laukti il
gus metus.

Pats Vilnius ypatingai stipraus įspūdžio 
nepaliko. Gal todėl, kad gyvenu viename 
gražiausių pasaulyje senosios statybos 
mieste, o gal nespėjau visko pamatyti ir 
suvokti Vilniaus grožio. Aplankiau, kaip 
ir visi turistai, muziejų, naująjį teatrą, 
kurio moderniosios technikos įrengimai 
nustebins kiekvieną, senamiesčio restau
ruotas ir restauruojamas gatveles, mal
dyklas. Apie Vilnių labai daug statoma 
moderniosios architektūros namų, vyku
siai pritaikytų aplinkai. Mačiau Lietuvos 
architektų ir mūrininkų pasididžiavimą, 
premijomis įvertintus Lazdynus, Žirmū
nus. Nuostabiai pasisekęs gamtos ir pasta
tų suderinimas!

Vilniuje lankyti butai, kuriuose gyvena 
giminės ir pažįstami, pokarinės statybos 
daugiaaukščiuose namuose. Butuose „visi 
patogumai", kaip sakoma: keltuvas, tele
fonas, dujos, centralinis šildymas. Tačiau 
lyginant su Belgijos gyvenamojo ploto 
kvadratūra. tie butai žymiai mažesni. Ta
čiau yra pigūs. Vienas kitas, gyvenantis 
sename, dar prieš karą statytame name, 
dūsavo, kad. girdi, jau eilė metų kaip pa
davė prašymą naujam butui gauti, bet vis 
dar tebelaukia eilės. Ir sakė: „Žmogus ži
nai, kad tie butai iš dangaus nekrenta, 
kad nesumūrysi Lietuvos per keletą me
tų, bet pikta, jog sulaukus eilės, staiga pa
aiškėja, kad kažkas užėmė jį, o pats esi 
vėl atkeltas atgal“. Išeina, kad švogerių 
papročiai, nors ir nurašyti į atgyvenas, 
slapstosi viršininkų kabinetuose.

Aplankiau ir statomą studentų mieste
lį. kuris priglaus tūkstančius besimokan
čio jaunimą Taip, ranką ant širdies pa
dėjus, reikia pasakyti, kad statoma daug, 
skubiais tempais.

(bus daugiau) 

renkamos aukos įvairiems lietuviškiems 
reikalams.

Apylinkių pirmininkų pranešimai
R. Tendzegolskis, Romuvos LB apylin

kės pirmininkas painformavo, kad jo ži
nioje yra 43 nariai, metų bėgyje buvo su
ruošta visa eilė minėjimų, veikia vargo 
mokykla, kuriai vadovauja Birutė Eilkš- 
tytė.

M. Berentienė iš Pinnebergo pasakė, kad 
ten esą per maža narių, todėl jokia veikla 
neįmanoma.

J. Krikščiūnas, Mainzo LB apylinkės 
pirmininkas pranešė, kad ten yra 36 na
riai. bet daugumoje vyresnio amžiaus, ir 
koks nors stipresnis veikimas nėra gali
mas.

J. Nevulis, kalbėdamas Miesau apylin
kės vardu, pranešė, kad joje yra 26 nariai, 
pasidžiaugė jos aktyvumu.

Gustainis pranešė, kad Rastatto LB apy
linkėje yra 23 nariai, o lietuvių ten yra 13 
šeimų.

K. Radzevičius, Memmingeno LB apy
linkės pirmininkas pasakė, kad ten yra 75 
pilnateisiai nariai, bet nario mokestį mo
ka tik 53. Paskutiniu metu nustojo veiku
si vargo mokykla, nes atsisakė mokytoja. 
Tikimasi ją vėl atgaivinti. Memmingeno 
kapuose yra palaidota apie 70 lietuvių.

Ivanauskas kalbėjo apie Koelno-Bonnos 
apylinkę, kurioje yra 80 narių.

Kairys pranešė apie Salzgitter-Le- 
benstedt apylinkės veiklą, kuriai jis pir
mininkauja.

Markevičius kalbėjo apie Hannoverio 
apylinkę, kuriai priklauso 14 narių.

Dar visa eilė apylinkių pranešimus bu
vo atsiuntusios raštu, kuriuos perskaitė 
Vokietijos LB valdybos reikalų vedėjas.

Apie vargo mokyklas kalbėjo Z. Glem
žienė ir M. Kiužauskas, o J. Lukošius per
skaitė neatvykusių mokytojų pranešimus. 
Jis taip pat perskaitė trumpą pranešimą 
apie Labdaros organizacijos veiklą.

Po pranešimų sekė diskusijos ir kitokio 
pobūdžio pastabos. Šeštadienio vakare bu
vo Bendruomenės veikėjų pobūvis Vasa
rio 16 gimnazijoje. Susirinkusieji dienos 
metu apsilankė bendrabučio mergaičių 
suruoštoje loterijoje. Sekmadienį buvo 
priimtos sekančios rezoliucijos:

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės su
važiavimas, įvykęs Romuvoje 1975 metų 
lapkričio 7-9 dienomis, dalyvaujant jame 
Bendruomenės valdybai, Bendruomenės 
tarybos penkiems referentams, apylinkių 
pirmininkams ir jų bendradarbiams, savo 
svarstytus klausimus nutarė šitaip su
traukti:

1. Suvažiavimas su pasipiktinimu smer
kia Sovietų Sąjungos savivaliavimus Lie
tuvoje, nuolat laužant pagrindines žmo
gaus teises, dėl kurių gynimo paskiausiais 
mėnesiais sovietinis teismas yra nubau
dęs įvairiomis katorgos bausmėmis šiuos 
lietuvius: P. Petronį, P. Pliumpą, V. Jau
gei), J. Stašaitį, J. Gražį ir Nijolę Sadū- 
naitę. Reikšdamas savo solidarumą su vi
sais nubaustaisiais, suvažiavimas ypač ža
visi mokytoju Petru Paulaičiu, kuris, iš
kalėjęs daugiau kaip 25 metus sovietinėje 
katorgoje, vis atmeta komunistų gundy
mą prekiauti savo sąžine.

2. Suvažiavimas reiškia padėką Jungti
nių Amerikos Valstybių Kongresui už fi
nansinę paramą Laisvės radijui, Laisvės 
radijo komitetui už lietuviškų programų 
įvedimą, o lietuviškų programų vedėjams 
bei bendradarbiams už turtingas bei įdo
mias transliacijas ir drauge prašo vengti 
jose sovietinių barbarizmų, kurie darko 
lietuvių kalbą.

3. Suvažiavimas kviečia Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą. Lietuvių 
bendruomenės valdybą ir Amerikos Lie
tuvių Tarybą sparčiau žengti prie vienin
go Lietuvai laisvinti vyriausio organo su
darymo ir imtis bendrų pastangų užbaig
ti tą Lietuvių Bendruomenės skaldymą, 
kurį Čikagoje pradėjo keli nedrausmingi 
tautiečiai.

4. Suvažiavimas ragina Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės apylinkes bei pavie
nius tautiečius ieškoti konkrečių lietuvy
bei išlaikyti formų, tarp kurių būtų: a, 
organizavimas apylinkės fondelių, kurių 
lėšomis būtų galima užsakyti jaunimui 
lietuviškų laikraščių ir knygų: b, steigi
mas nepilnamečių lietuvių jaunimo bū
relių, kuriuose būtų skiepijami nors ele
mentarinės lietuvių kultūros daigai; c. 
siuntimas į Vasario 16 gimnaziją vaikų, 
tinkančių viduriniam mokslui; d, vyres
niam jaunimui pagelbėti nuvykti į kon
gresus, į lietuvių kultūrinius suvažiavi
mus ir lietuviškų studijų savaites.

5. Suvažiavimas dėkoja Jonui Jurašui 
ir Simui Kudirkai už gražų lietuvių tau
tos interesų atstovavimą Sacharovo var
do apklausoje Kopenhagoje, kur juodu iš
dėstė lietuviams daromas įvairias skriau
das Sovietų Sąjungos nelaisvėje. (

6. Suvažiavimas dėkoja dr. Violetai Jo- 
naitei bei IBirutei Bilkštytei ir Algiui 
Stankui, atvykusioms iš Kanados ir Jung
tinių Amerikos Valstybių į Vasario 16 
gimnaziją lietuviškų mokytojų ir auklėto
jų kadrų papildyti.

MOKOSI KAS TREČIAS

Spaudos konferencijoje aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministras H. Za
bulis pareiškė, kad Lietuvoje mokosi kas 
trečias žmogus. Tokiu būdu du dirbantieji 
turi uždirbti duoną trečiam besimokan
čiam.
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Kardinolas Lietuvoje
Jau buvo spaudoje minėta, kad vysku

po J. Matulaičio — Labuko pakviestas Lie
tuvoje penkias dienas lankėsi Rytų Ber
lyne gyvenąs kardinolas Alfredas 
Bengsch. Kardinolui didelį įsipūdį padaręs 
lietuvių nuoširdumas, svetingumas, gilus 
religingumas ir ištikimybė Šv. Tėvui.

„Klerusblatt" spalio 15 d. (Muenchene) 
įsidėjo platų šio kardinolo vizito aprašy
mą.

Vilniaus aerodrome jį pasitikęs vysk. 
Matulaitis — Labukas (82 m.), Kauno ku
nigų seminarijos rektorius prof. Butkus 
ir kt. Sustojimo vieta — Inluristo viešbu
tis „Neringa“.

Rugpiūčio 22 d. kard. Bengsch mišias 
atlaikė Aušros vartų koplyčioje. Straips
nio autorius mini, kad čia kasdien laiko
mos kelios mišios, o vakarais kalbamas 
rožančius.

Tą pačią dieną kardinolas aplankė Tra
kus, kur juos pasitikę daug žmonių sa
vais pinigais atremontuotoje bažnyčioje. 
Druskininkuose pasitikę du kunigai ir pil
na bažnyčia žmonių. Dvi baltai aprengtos 
mergytės įteikusios gėles. Klebonas pasa
kojęs, kad sekmadieniais į čia laikomas 
mišias susirenka 2.000 žmonių.

Pakeliui į Panevėžį sustota Taujėnuo
se, kur laukė 150 žmonių. Prie Panevėžio 
užmiestyje pasitiko apaštališkasis admi
nistratorius vysk. Romualdas Krikščiū
nas. o vyskupo namuose — vysk. Labu
kas. Panevėžio Kristaus Karaliaus kated
ra buvusi pilna žmonių. Vysk. Krikščiū
nas pareiškęs, kad žmonės esą kardinolo 
vizitu labai patenkinti. Kardinolas palai
minęs minią ir pareiškęs pasitenkinimą 
pirmuoju apsilankymu Lietuvoje. Dauge
lis žmonių verkę iš susijaudinimo. Vėliau 
aplankyta ir senamiesčio šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia.

Sekmadienio mišias kardinolas konce- 
lebravo šv. Teresės bažnyčioje Vilniuje. 
Čia 26 vaikučiai priėmė pirmąją šv. Ko
muniją. Pamokslas buvo lenkiškai.

Iš viso Vilniuje esančios 9 bažnyčios ir 
24 kunigai. Dvi bažnyčios esančios skirtos 
tik lietuviams, dvi lenkams, o kitose var
tojama mišri kalba.

Dar aplankytos šv. Onos, šv. Rapolo ir 
Sv. Dvasios bažnyčios. Pastarosios bažny
čios klebonas jau esąs 80 metų amžiaus, o 
vikaras 60 m.

Pirmadienį po mišių šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, kurioje choras giedojo loty
niškai, išvyka į Kauną pas vysk. Matulai
tį — Labuką ir jo padėjėją Povilonį. Ap
lankyta ir kunigų seminarija su 53 klieri
kais. Kauno katedroje buvusi labai dide
lė spūstis. Kardinolas ir abu vyskupai pa
laiminę minią. Per pietus pasidžiaugta 
broliška draugyste ir vysk, pakviestas ap
silankyti Rytų Berlyne. Pietuose dalyvavo 
daug kunigų, vysk. Krikščiūnas Jr -bažny
čios reikalų tvarkytojas K. Tumėnas.'

Pakeliui iš Kauno į Vilnių, Vievyje ap
lankytas Kaišiadorių diecezijos gen. vika
ras Andronikus. (?)

Po penkių dienų, beveik visų vyskupų 
ir daugelio kunigų palydėtas, kardinolas 
Bengsch išskrido atgal.

Koks buvo tikrasis šio vizito tikslas — 
iš aprašymo neaišku.

LIETUVOJE
ČIURLIONIO KAINA

Vienas kolega žurnalistas, aistringas vi
sokių keistybių kolekcionierius, andai pa
rodė ranka rašytą skelbimėlį, kurį jis nu
lupo nuo stulpo Kaune, Rotušės aikštėje, 
prie autobusų stotelės. Tame skelbimėlyje 
mėlynu ant balto parašyta: „Parduodu 
Drezdeno Čiurlionį, kas padarys bulgariš
kus kailinius“.

Kadangi iš pradžių ne visai susigau
džiau, apie ką čia kalbama, bičiulis paaiš
kino. „Drezdeno Čiurlionis“ yra Vokieti
jos Demokratinėje Respublikoje išleista G. 
Vaitkūno knyga-albumas „Čiurlionis“. O 
„padaryti bulgariškus kailinius“ reiškia 
sudaryti galimybę šį daiktą nusipirkti. Ir 
pridūrė, kad Kaune (o gal ir Vilniuje) už 
vokiškąjį „Čiurlionį“ gali gauti bet kokį 
deficitą, prieiti pas geriausią gydytoją, 
įsigyti taloną užsieniniams baldams ir t. t.

Rimtai pagalvojus, beliktų tik džiaugtis, 
kad žmonės taip trokšta meno, kad dideli 
menininkai turi galios ne tik dvasinėse, 
bet ir materialinėse sferose. Antra vertus, 
Kaune juk yra M. K. Čiurlionio galerija, 
ten kabo originalai, kurių nepakeis jokios 
reprodukcijos, jokie albumai. Kas kita — 
bulgariški kailiniai...

Lit. ir menas

RAŠOMOS VAISTINIŲ ISTORIJOS
Upynos vaistinės vedėja D. Rimkienė 

ruošiasi parašyti jos vedamos vaistinės is
toriją. Taip pat rašomos Laukuvos, Kal
tinėnų ir Pajūrio vaistinių istorijos. Jau 
parašyta 90 metų senumo Kvėdarnos vais
tinės istorija.

APDOVANOTAS M. ŠUMAUSKAS
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pir

mininkui Motiejui Šumauskui 70-ties me
tų sukakties proga suteiktas socialistinio 
darbo didvyrio vardas, įteikiant jam Le
nino ordiną ir „Piaptuvo ir kūjo“ aukso 
medalį. Apdovanojimai suteikti už nuo
pelnus partijai ir valstybei.
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Lietuvių Kronika
AUKOS

Lietuviškai spaudai paremti aukojo:
J. Lukėnas — 5.50 sv.. P. Vilutis — 1.50 

sv., K. Vitkus, K. Kairys ir J. Bedulskis — 
po 0.50 sv.

Tautos Fondui aukojo:
K. Vitkus — 3.00 sv.

LAIKAS ATNAUJINTI PRENUMERATĄ

Baigiasi 1975-tieji — laikas atnaujinti 
„E. Lietuvio“ prenumeratą ateinantiems 
metams.

Naujoji laikraščio kaina — Anglijoje — 
£8.50; Vokietijoje — DM 45.00; JAV ir ki
tuose kraštuose — $19.50.

Laiku atnaujindami prenumeratą, pa
lengvinsite administracijai darbą ir su
taupysite laiką.

DĖL TUŠČIŲ PUSLAPIŲ

Pasitaiko, kad skaitytojai gauna laik
rašti, kurio vidaus puslapiai yra tušti. Tai 
atsitinka, kai spausdinimo mašina iš kar
to automatiškai paima du lapus, o vėliau 
jie taip pat automatiškai sulenkiami. Ži
noma, taip neturėtų būti, ir skaitytojai 
teisingai nusiskundžia dėl spaustuvininkų 
neapdairumo.

Ateityje bus daroma visa, kad tokių at
sitikimų nebūtų. Nuskriaustuosius skaity
tojus atsiprašome ir pasižadame nebaig
tus spausdinti laikraščius pakeisti, jeigu 
apie tai bus pranešta administracijai.

„E. L.“ Administracija

LONDONAS
VISI Į BAZARĄ

Pabaltiečių kalėdinis bazaras įvyks lap
kričio 29 ir 30-tą dieną, šeštadienį, lap
kričio 29 d. nuo 11 — 8 vai. vakaro.

Sekmadienį 5 vai. pasirodys Londoni šo- 
tadieninės mokyklos vaikučių tautinių šo
kių grupė, kuri visada labai gražiai pašo
ka ir susilaukia daug ovacijų.

Lietuviškam skyriui atstovauja Londo
no Lietuvių Moterų Sambūris „Dainava“ 
Dar ne vėlu atsiųsti bazarui dovanų. Veiks 
loterija, bufetas. Be to, galėsite nusipirkti 
gražių ir įdomių kalėdinių dovanėlių, ku
rių krautuvėse nerasite.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti. 
Adresas: 72 Queensborough Terrace, Bays
water, London, W2, Latvių Namuose.

Dainavietės

KOPŪSTŲ IR DEŠRŲ BALIUS

Londono Lietuviškoji Parapija lapkričio 
29 d. (šeštadieni) 7.30 vai. vakaro Sporto 
ir Socialinio klubo salėje, 345A, Victoria 
Park Road, London, E9 rengia Kopūstų 
ir Dešrų Balių. Šokių muzika bus D. J. su 
Pupų Dėdės ir Dėdienės valsais ir polko
mis. O kopūstai ir dešros bus įvairių kraš
tų ir pačios geriausios. Kviečiame visus 
atsilankyti!

HUDDERSFIELD

ATVYKO MOTINA

„Huddersfield Daily Examiner" įsidėjo 
aprašymą ir nuotrauką D. Kulviečio, ku
rio motina neseniai atvyko iš Lietuvos ap
lankyti sūnaus. Po pakartotinio prašymo 
jo motinai buvo leista vykti atostogų į 
Angliją. J. Kulviečio motina gyvena su ki
tais dviem sūnumis Kaune. Pasak laikraš
čio, ji buvusi taip nustebinta, kad net da
bar dar netiki esanti Anglijoje.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — lapkričio 30 d., 11 vai. 
BRADFORD E — gruodžio 7 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — lapkr. 23 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — lapkr. 30 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
STOK-ON-TRENTE — lapkr. 30 d., 15 

vai., St. Wulstan's. Wolstanton.
NOTTINGHAM — gruodžio 7 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
LEICESTERYJE — gruodžio 7 d., 14 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — gruodžio 8 d.. Nekal

to Marijos Prasidėjimo Šventėje, 19 
vai.. Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — gruodžio 14 d.. 11.15 
vai.. Liet, židinyje.

KETTERINGE — gruodžio 14 d.. 14 vai., 
St. Edward's, London Rd.

LEIGH — gruodžio 7 d., 5 vai., St. Joseph's 
baž.n. Chapel St.

ROCHDALE — gruodžio 21 d„ 11.30 val., 
Pallottinų seselių vienuolyne, Man
chester Rd.

MANCHESTER — Kalėdų I dieną, 11 val., 
Notre Dame seselių vienuolyne, Hey
wood St., Manchester 8.

MANCHESTERIS
ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Lapkričio 15-16 d. d. Manchesterio Liet. 
Kultūrinis Ratelis surengė MLS klube M. 
K. Čiurlionio minėjimą, kurį pravedė V. 
Kupstys.

šeštadieni mok. D. Damauskas, kuris 
yra šio Ratelio vadovas, skaitė paskaitą 
apie Čiurlionio gyvenimą ir jo kūrybą. Pa
skaita buvo išsami ir kruopščiai paruošta, 
todėl ji buvo išklausyta su įdomumu. Jo
je buvo papasakota ne tik Čiurlionio, bet 
ir jo šeimos ir giminės praeitis. Paskaiti
ninkui, kaip iš visko matyti, teko giliai 
įsijausti į Čiurlionio muzikinį bei tapybi
nį meną, kuris yra savitas. Eiliniam žmo
gui nelengva jį suprasti. Jis yra anksty
vojo moderniojo meno atstovas, kurį anks
čiau ne daug kas suprato ir vertino, bet 
dabartinių moderniojo meno mėgėjų ir ži
novų yra aukštai vertinamas ir minimas 
visame kultūringame pasaulyje. Reikia ti
kėtis, kad Čiurlionis ir jo menas liks ne
marūs. Čiurlionio jautrią sielą ypač veikė 
Lietuvos gamta, kurios vaizdus ir apraiš
kas simboliais įamžino tapyboje ir muzi
koje. Jis pamilo Lietuvą ir, nors gerokai 
aplenkėjęs, pasidarė giliu lietuviu patrio
tu. Savo meile Lietuvai jis yra iškiliu pa
vyzdžiu mums visiems. Paskaitą į juostą 
įrašė J. Podvoiskis.

I paskaitą atsilankė 20 žmonių, nes tą 
dieną visame mieste vyko autobusų vai
ruotojų ir konduktorių streikas, kas ir su
trukdė susirinkti žmonėms.

Visi atsilankiusieji buvo pavaišinti su
muštiniais, baras aprūpino visus stipres
niais ir gaivinančiais gėrimais, o skautai 
savo reikalams pravedė turiningą loteri
ją-

Sekmadienį po pietų atsilankė daugiau 
žmonių, kurie apžiūrėjo Čiurlionio pa
veikslų parodą ir išgirdo jo muzikos.

A. P-kls

VOKIETIJA
M. K. ČIURLIONIO SUKAKTIS 

MUENCHENE

Paskutinių mėnesių spauda mirgėte 
mirga straipsniais ir korespondencijomis 
iš Čiurlionio sukakties minėjimų. Nenuo
stabu tad, kad ir Muencheno jaunimo RA
TUKAS ėmėsi organizuoti Čiurlionio mi
nėjimą. Juk Čiurlionis Muenchene, tame 
menų centre, taip at yra sėmęsis žinių ir 
įkvėpimo, bestudijuodamas įvairiuose mu
ziejuose.

Pirmą kartą Muenchene buvo minėji
mas pravestas vokiečių kalba, norint su
pažindinti ir užsieniečius su mūsų didžiuo
ju kūrėju.

Minėjimą atidarydama jauna dailininkė 
Janina Jurkonytė perdavė visą programą 
į „stiprias rankas“ — dail. A. Krivicko iš 
Romuvos ir pianistės Ramintos Lampsaty- 
tės iš Berlyno.

Prieš minėjimą susipažinus su dail. Kri
vicko išstatytomis Čiurlionio reprodukci
jomis bei gausia literatūra apie jį, nesun
ku buvo pritarti prelegento teigimams apie 
plačių horizontų, kosmoso dailininką Čiur
lionį. Gaila tik. kad Kauno Čiurlionio ga
lerijoje pagamintos skaidrės buvo neryš
kios, iš per didelio atstumo fotografuotos.

Pianistė Raminta Lampsatytė grojo ne
mažai Čiurlionio kūrinių, pradėdama nuo 
paprasčiausių, preliudų, ir išgrodama ke-

Jaunimui
Penktadienį, 1975 m. lapkričio 28 d.

ROTA IR MARA
vėl dainuos Jums dainas iš daugelio kraš
tų. Kviečiame atsilankyti ir atsivesti sa
vo draugus. Pradžia 20.30 vai. įėjimas ne
mokamas.

Friday, 28th November 1975
ROTA AND MARA 

return to entertain you with Bob Dylon, 
Lightfoot, etc. etc. Don't be sorry that you 
missed them. Please come along, and 
bring your friends.

Starts at 8.30 pm. Admission free.
Lietuvių Namuose. 2 Ladbroke Gardens. 

London, W11.

Penktadienį, 1975 m. gruodžio 12 d. 
VAIZDAI IŠ LIETUVOS

ir Kanados. Kviečiame Jus i fotografinę 
kelionę po Lietuvą ir Kanadą. Virš 100 
skaidrių iš Lietuvos. Garsinis filmas apie 
kelionę Britų Kolumbijon.

Pradžia 20.00 vai. Įėjimas nemokamas.
Friday. 12th December 1975.
VIEW FROM LITHUANIA 

and Canada. You are inveted on a photo
graphic journey around Lithuania and 
Canada. Over 100 slides from Lithuania. 
A sound movie of a trip to British Colum
bia. Show starts at 8.00 pm. Admission 
free.

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 
London. Wil.

EUROPOS LIETUVIS

lėtą dainų fortepionui, porą fugų, Marios 
op. 28 ciklą. 9 kanonus ir baigdama tema 
„Beesacaas“, kiekvieną kūrinį paaiškinda
ma ir išvesdama sintezę tarp tradicijos ir 
naujovių Čiurlionio muzikoje.

Taigi, kas norėjo susipažinti su Čiurlio
niu ir atėjo, buvo gerai supažindintas su 
dailininku ir muziku. Tik gaila, kad dėl 
tuo metu Muenchene siaučiančio „Okto
berfest" buvo per maža žmonių salėje.

J. MOTUZO DARBAS
Vechtoje gyvenąs S. Motuzas vysk. Va

lančiaus metų proga padarė garsiausio 
vysk. Valančiaus literatūrinio charakterio 
— Palangos Juzės medinį drožinį. Čia 
spausdinamas to garsiojo Palangos kirpė
jo nuotrauka.

23-JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

1976 metų Studijų savaitė įvyks 1-8 rug
pjūčio Prancūzijoje, Chantilly (40 km į 
šiaurę nuo Paryžiaus) buv. Rotschildų pi
lyje. dabar pritaikytoje suvažiavimams ir 
studijoms. 50 ha parkas su dideliu tvenki
niu supa pilį. 120 kambarių su viena lova 
ir 20 su dviem lovom, šiais metais kaina 
43 FF (apie 26 DM) dienai. Kitais metais 
gali kiek pabrangti.

Studijų savaitei yra užsakyta apytikriai 
80 kambarių, bet prieš du mėnesius rei
kės užsakyti visiškai tikslų lovų skaičių. 
Todėl kitais metais teks registruotis žy
miai anksčiau nei įprasta.

Kas jau dabar apsisprendęs dalyvauti 
23-je Studijų savaitėje Prancūzijoje, pra
šom registruotis pas ponią Ž. Klimienę ar
ba pas ponią A. Grinienę:

Mme Z. Klimas, 24 rue Pierre Levoux 
F — 75007 Paris, France.

Frau A. Grinius, D — 8000 Muenchen — 
50 Diamantstr. 7 BRD.

Organizacinė komisija

ŠVEICARIJA
AUKOS JAUNIMUI

Kai Šveicarijos lietuviai neturi jauni
mo, kurio atstovus galėtų siųsti į III jau
nimo kongresą Pietų Amerikoje, jie su
organizavo rinkliavą kaimyninės Vokieti
jos lietuvių jaunimo atstovams į kongre
są paremti. Lig šiol tam reikalui surinkta 
daugiau kaip 1.600 vokiečių markių. Rink
liava vyksta toliau.

L. ŠUKYTĖ ZUERICHE

Garsioji dainininkė Lilija Šukytė šį se
zoną jau antrą kartą gastroliavo Zuericho 
operoje, sudainavusi W. A. Mozarto „Fi
garo vestuvėse“. Opera buvo atlikta italų 
kalba. Spaudos atsiliepimai apie daininin
kę buvo nepaprastai palankūs.

ŠVEICARĖ APIE ČIURLIONIO PARODĄ

„Neue Zuericher Zeitung“ nuolatinio 
korespondento Maskvoje žmona, ponia 
Meier-Rust, paskelbė tame laikraštyje il
gą recenziją apie sovietų sostinės Tretja- 
kovo galerijoje vykstančią memorialinę
M. K. Čiurlionio paveikslų parodą. Auto
rė, tarp kita, rašo: „Lankytojų veržimasis 
į Čiurlionio parodą, kaip paprastai tokiais 
atvejais Sovietų Sąjungoje, yra labai di
delis. Kantriai praslinkus pro žmonių ei
les keliose salėse, užpildytose lėkščiausio 
socialistinio realizmo sovietinės tapybos, 
tuo labiau žiūrovui krenta i akis priešin
gumas. kurį sukelia lietuvio fantastinė- 
mistinė kūryba. Švelniausių pastelės spal
vų akvarelės nukeldina žiūrovą į pasakų 
pasaulį, sklidiną simbolikos ir gamtos gar
binimo. Lietuvos sakmės ir folkloras, gam
tos reiškiniai, astrologija ir antjusliniai 
poreiškiai kaupiasi Čiurlionio paveiksluo
se. bet daugiausia juose atsispindi muzi
ka. „Jūros sonata", ..Pavasario sonata“ 
vadinasi jo keturių dalių paveikslų seri
jos iš ..Allegro". „Andante", ..Scherzo" ;r 
„Finale".

Autorė savo straipsnyje nurodo į Čiur
lionio kūrybos savitumą ir pastebi, kad 
dailininką sunku priskirti kuriai nors at
skirai tapybos krypčiai.

LIETUVAITĖ ALDONA PAKENIS 
MOTERS METŲ MENININKIŲ 

PARODOJE

Naivaus meno moterų tapytojų iš Švei
carijos ir Vokietijos parodoje, vardu: 
„Garsios, žinomos ir nepažįstamos nai
vaus meno atstovės" pasirodė su savo pir
muoju Vernissage ir mūsiškė Aldona Pa- 
kenytė-Rothenberger. Kaip žinome, da
bartiniame nostalgijos laikotarpyje ši me
no šaka yra vėl labai atgijusi ir susilau
kusi naujo atradimo ir pripažinimo. Šios 
srities tapytojų tarpe yra perdėm liaudiš- 
kai-primityviai pasireiškiančių, atseit, tik
rųjų šios srities atstovų, o taip pat ir šį 
stilių peržengiančių menininkų. Prie pir
mųjų galime priskaityti ir mūsų tautietę, 
kas matosi ir šioje Zuerich'o kantone vie

nos meno galerijos suruoštoje parodoje, 
kurioje savo kūrinius išstatė 14 meninin
kių. Paroda turi didelio pasisekimo žinovų 
ir meno mėgėjų tarpe. Neabejotinai talen
tinga A. Pakenis, prieš keletą metų pra
dėjusi tapyti, dažnai naudodama tautinius 
ir religinius motyvus mūsų liaudies dva
sioje, yra pasiekusi savitų bruožų. Mes 
džiaugiamės ir sveikiname mūsų tautietę 
kultūriniu poreiškiu išėjusią į viešumą ir 
susilaukusią pripažinimo.

Mačiusi

Sveikina ir dėkoja
Keletą mėnesių svečiavęsis Europoje ir 

Anglijoje Sydnejaus gyventojas P. Zarem
ba atsiuntė laišką, kuriame, tarp kitko, ra
šo:

„Aplankęs senutę Europą, kurią prieš 27 
metus palikau karo audrų sugriautą, ste
bėjaus, kaip ir vėl darbščių ir protingų 
žmonių gražiai atstatyta ir sutvarkyta.

Po visų kelionių ir įspūdžių noriu iš
reikšti mano nuoširdžią padėką visiems 
mieliems tautiečiams — Londono lietu
viams, kur ilgesnį laiką beviešėdamas, pa
tyriau šiltą, nuoširdų ir malonų priėmi
mą.

Ypatinga mano padėka mieliems S. Ski- 
biniauskui ir V. Girėnui, kurie mane glo
bojo per visą buvimo laiką Londone. Taip 
pat „E. Lietuvio“ redakcijai ir bendradar
biams.

Malonu buvo dalyvauti visos Anglijos 
lietuvių sąskrydyje — Tautos Šventės mi
nėjime — Birmingham'e ir Londono Liet. 
Klube suruoštame kultūriniame pobūvyje, 
kuriame dr. A. Štromas padarė plačią ap
žvalgą apie okupuotos Lietuvos padėtį 
anksčiau ir dabar. Smagiai praleidau va
karą moterų suruoštame baliuje, tose pa
čiose Klubo patalpose.

Mano gili padėka ir energingam Klubo 
vedėjui K. Makūnui, kuris iš toli ir arti 
mielai pasitinka svečius, jais rūpinasi ir 
visokeriopai padeda.

Dėkingas už vaišes ir priėmimą Vilčins
kų šeimai, mielam aukštaičiui K. Plukui, 
taip pat visiems Londono lietuviams, su 
kuriais teko susipažinti, pabendrauti ir 
maloniai praleisti laiką.

Malonu buvo sutikti senus pažįstamus 
— Juozaitį, Kliorį, P. Nenortienę, Petru- 
šaičius ir kt.

Sveikinu mielus dvasios vadovus — 
Londono lietuvių parapijos kleboną kun. 
J. Sakevičių ir „Šaltinio“ redaktorių kun. 
S. Matulį.

Miela buvo praleisti keletą valandų Lie
tuvių Sodyboje, apsuptoje gražiai žaliuo
jančiu mišku. Malonūs sodybos šeiminin
kai mus mielai priėmė ir pavaišino. Turė
jau progos net pagrybauti Liet. Sodybą 
supančiuose žavinguose miškeliuose.

Visiems aukščiau paminėtiems, o ypač 
mano vienintelei dukrai Laimai, gyvenan
čiai Londone.kuri man aprodė Londoną — 
muziejus, parkus ir kitas įdomias vietas, 
esu labai dėkingas ir tariu širdingą ačiū.

P. Zaremba

LIET. SODYBA
VĖLINĖS SODYBOJE

Lapkričio mėnuo yra paskirtas maldai 
už mirusiuosius. Pakeldami savo širdį į 
Dangiškąjį Tėvą ir aukodami Jam savo 
maldas už tuos, kurie jau pabaigė šios že
mės kelionę, mes ne vien tik atliekame 
didelį artimo meilės darbą, bet taip pat iš
pažįstame savo tikėjimą į pomirtinį gy
venimą. Jeigu stiklas šalto vandens nepa
lieka neatlygintas, juo labiau malda, kuri 
išgelbsti sielą iš skaistyklos kančių arba 
jas sumažina, užtarnauja gausius nuopel
nus. Lietuviai turi jau per šimtmečius iš
sivysčiusią tradiciją melstis už mirusius. 
Tik prisiminkime didžiules procesijas į 
kapus Vėlinių naktį, mirgančių žvakelių 
jūras, virš amžino poilsio kalnelio šviesų 
pašvaistę. Nepamiršo to švento papročio

Skaitytoju taukai
Perskaitęs „Europos Lietuvyje“ (Nr. 44) 

Geručio (Airija) siūlymą, kad „E. L.“ rei
kėtų įvesti nuolatinius puslapius vaikams, 
jaunimui ir skautams, kiek nustebau. Sa
ko. kad Europoje visai nėra vaikams skir
to laikraščio. Nežinau, kokio vaikų laik
raščio Gerutis pageidautų? Tačiau jaučiu 
pareigą jo iškeltomis mintimis pasidalyti 
ir kai ką paaiškinti. DBLS ir „E. L." re
dakcija seniai sutiko „E. L.“ skirti vietos 
skautų ir jaunimo skyriui. Deja, neatsira
do jaunimo, norinčio į jį rašyti.

Skautaujantis jaunimas kartas nuo kar
to parašo skautiškų žinių „Skautiškuoju 
keliu" skyriuje. Galėtume turėti visą la
pą — tik rašykime. Norisi šį reikalą kiek 
patikslinti. Anglijos skautaujantis jauni
mas turi savo oficiozą „BUDĖKIME“, ku
ris išleidžiamas 2-3 kartus per metus 32- 
34 psl. Jame atsispindi Rajono skautau- 
jančio jaunimo veikla. Žinutės, eilėraš
čiai. dainos, humoriniai dalykėliai ir skau
tų skyriai. Taip pat talpinami LSS Vy
riausios vadovybės pranešimai ir žinios. 
Skautiškasis teidinėlis, nors kuklus, bet 
gražiai F. Ramonio iliustruotas, todėl vai
kams patraukiu^. Rajono skautų vadija 
seniai buvo nutarusi „Budėkime“ laikraš
tyje įvesti grynai jaunimo skyrelį, į kurį 
visas jaunimas galėtų rašyti žinias, su
manymus, pageidavimus ir t. t. Deja, nu
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ir sodybiečiai. Vėlinių dieną jie pasirūpi
no autobusiuką ir kartu su savo kunigu, 
Sodybos vadovybe bei svečiais iš Port
smouth© nuvažiavo i netoli esančias ka
pines aplankyti ,ten palaidotų tautiečiųj 
Uždegė žvakutes, sukalbėjo maldas, ne 
vien tik už ten ilsinčius, bet ir už visą 
merdėjančią lietuvių tautą.

Tikrai „šventa ir išganinga yra melstis 
už mirusiuosius, kad jie būtų išgelbėti iš 
savo kalčių" (2 Mak. 12, 45).

A. G.

RUDENS PARENGIMAI
Lapkričio 29 d. Ispaniškas balius (Spa

nish Night & Dinner).
Dalyvavimas £3.00 vienam asmeniui.

Skautiškuoju keliu
SKAUTYBĖ IR SKAUTAI

Gyvendami atskirti nuo tautos kamieno, 
mes mylime ir ypatingai branginam kiek
vieną lietuviuką ir lietuvaitę. Kai jiems 
sekasi, mes laimingi kai jie suklumpa, mes 
kankinamės. Juk jie visi mūsų vaikai, mū
sų tęsinys, mūsų viltis.

Daugiau už juos patyrę, mes žinome, 
kad tikriausias laidas visose gyvenimo ap
linkybėse yra žmogaus charakteris, jo su
gebėjimas nepasiduoti, neprarasti vilties, 
nepakrikti. Skautuose vadovai kaip tik 
padeda jaunimui išugdyti tokį būdą. Siste
mos pagrindus sudaro šūkis, įžodis ir įsta
tai. Jais laikosi skilčių, draugovių ir tun
tų užsiėmimai, patyrimo laipsniai, specia
lybės, skautiški subuvimai, stovyklos, 
jamborees ir t. t.

Iš visų jaunimo organizacijų skautuose 
nariai išsilaiko ilgiausiai. Beveik visi va
dovai pradėjo skautauti pačioje jaunystė
je. Vienoje skautų stovykloje įvykusiame 
pašnekesyje dalyviai buvo paklausti, ko
dėl jie yra skautai? Iš dalyvių sulaukta 
įvairiausių atsakymų, tačiau vienas pa
grindinių atsakymų buvo: „Aš esu skau
tas. nes per juos gaunu daugiau iš gyveni
mo“.

Iš to skautiškojo gyvenimo pasinaudo
ja vaikai, jų tėvai ir lietuviškoji šeima bei 
bendruomenė. Skautybė vaikams patinka, 
ypačiai, jeigu vadovai nuoširdžiai padeda 
siekti esminio tikslo (tas visuomet buvo 
ir yra daroma). Praktika rodo, kad metai 
iš metų vadovai pasišvenčia ir atiduoda 
savo poilsio laiką ir atostogas skautų sto
vyklų bei subuvimų organizavimui, kad 
tiktai skautas taptų pilnesnis ir geresnis 
asmuo. Brangiausias skauto turtas — 
draugystė. Įvairiuose skautiškuose subu
vimuose. stovyklose, laužuose, užsiėmi
muose. žaidimuose — visa planuojama, 
kad su jaunatvišku džiaugsmu visur ir vi
sada vienas kitam padėtų. Išgyvendami 
draugystę praktiškame gyvenime, jauni 
vadovai išmoksta su kitais sugyventi, pri
sitaikyti, suprasti, įvertinti ir padėti. Per 
skautiškas programas jie išmoksta įvairių 
darbelių, kurie dažnai parodo kelią j bu
simąją profesiją.

Skautybės sąjūdyje žmonės keičiasi: 
vieni pasitraukia, išeina, kiti jų vieton at
eina. Vienur pasiekiama daugiau, kitur 
— mažiau. Vieni dalykai jaunimui patin
ka. kiti — pakenčiami, treti — visad atme
tami. Bene ryškiausio pasisekimo iki šio! 
susilaukė jaunimo skautišikeji subuvimai 
ir stovyklos. Taigi kviečiame ir prašome 
jaunimą jungtis į skautišką sąjūdį ir vyk
ti į skautišką vasaros stovyklą.

Vadovų bei skautų rėmėjų gražiausia 
dovana jums, mielasis jaunime, yra jų 
bendros pastangos, nuoširdi parama ir iš
tikima globa. Skautas yra įpareigotas bū
ti ištikimas savo šūkiui ir įstatams. Skau
tai! vyčiai ir vyresnės skautės savanoriš
kai įsipareigoja būti pavyzdžiu jaunesnie
siems. Skautininkų atsakomybė yra viso
mis išgalėmis dirbti skautišką darbą Lie
tuvių Skautų Sąjungoje ir ją visur ginti.

v. s. J. M.

tarimas liko be pasekmių *— niekas nera
šo. Išsilaiko tik „Budėkime“ leidinėlis.

Kalbėdamas apie „Budėkime“ leidinėlį, 
kviečiu visą jaunimėlį ir senimą į jį rašy
ti. Rašykite, kaip mokate ir ką norite. Re
daktorius mielai visa talpins ir pataisys 
tekstą ir kalbą. Laukiame!

„Budėkime" redaktoriaus adresas: D. 
Damauskas, 28, Victoria Rd . Whalley 
Range, MANCHESTER, 16 8DP.

Norintiems „Budėkime“ užsiprenume
ruoti. administratoriaus adresas: J. Le- 
vinskas, 8, Sun Str„ DERBY, DE3 3UL.

„Budėkime“ prenumeratos mokestis — 
auka.

J. Maslauskas

Šviežios
TREJOS DEVYNERIOS 

1975 metų
1 pokello kaina su prlsluntlmu £1.50

Baltic Stores Ltd.
421 Hackney Road, 

London, E.2 
England
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